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أخ�ًا وليس آخرًا، نود أن نشكر أعضاء فريق منظمة وورلد فيجن � ا�ردن واليابان، الذين عملوا بجد لتطوير هذا الكتيّب، 
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ماريكو كناي

مدير مكتب وورلد فيجن - اليابان



مقدمة عن الكتّيب والتعليم العالجي

1.1 من ا�ستفيد من هذا الكتيّب ؟

2.1 ما هو التعليم الع�جي؟

3.1 �اذا يُعد التعليم الع�جي مهً®؟

4.1 متى يكون التعليم الع�جي مناسبًا؟

2. دعونا نستعد لتقديم الدروس العالجية

1.2 ما هو دوري كمعلم تعليم ع�جي؟

2.2 ما هي ا�هارات التي أحتاجها �صبح معلً® جيًدا � التعليم الع�جي؟

3.2 ما الذي ينبغي ع� معلمي التعليم الع�جي فعله وما ´ ينبغي فعله.

4.2 استمر � تحس� أدائك كمعلم تعليم ع�جي.

3. دعونا نخطط لدروس التعليم العالجي

1.3 من أين تبدأ عند التخطيط لصفوف التعليم الع�جي؟

2.3 ما هي خطة الدرس؟

3.3 كيف تضع خطة جيدة للدرس؟

1.3.3 نتاجات التعلم

2.3.3 اس�اتيجيات التدريس 

3.3.3 اس�اتيجيات التقويم

4. لنقم بتطبيق حصة التعليم العالجي باستخدام خطة الدرس

1.4 كيف نقوم بتطبيق حصة التعليم الع�جي باستخدام خطط الدروس؟

1.1.4 إدارة الغرفة الصفية

2.4 تأّمل � درسك

5. نحو بيئة تعلّم نوعي للتعليم العالجي

1.5 فَِهم بيئة التعلّم 

2.5 كيف Âكنك إيجاد بيئة تعليم نوعي؟

6. دعونا نعزز الت�سك االجت�عي يف التعليم العالجي

1.6 ما هو الت®سك ا´جت®عي؟

2.6 ما الذي يساهم � انخفاض مستويات الت®سك ا´جت®عي؟

3.6 �اذا يُعد الت®سك اÛجت®عي مهً® � التعليم الع�جي؟

4.6 ما هو دور معلم التعليم الع�جي � مجال الت®سك اÛجت®عي؟

5.6 كيف نعزز الت®سك اÛجت®عي � التعليم الع�جي؟

7. دعونا نرشك مقدمي الرعاية واملجتمع املحيل يف التعليم العالجي

1.7 دعونا نÀك مقدمي الرعاية � التعليم الع�جي.

2.7 دعونا نشارك ا�جتمع ا�حÝ � التعليم الع�جي

8. دعونا نفّعل التعليم العالجي عن بُعد 

ا�لحق رقم 1 - الفصل الخامس - توكاتسو ( ا�نشطة اليابانية اÛثرائية)

ا�لحق رقم 2 الفصل 8 - أداة جودة مصادر التعلم عن بُعد الخاصة با�علم

1

 1

1

 2

3

4

 4

4

 6

7

9

 9

9

 10

10

11

15

18

 18

18

22

23

 23

23

29

 29

29

30

31

31

34

 34

38

40

47

52

جدول املحتويات

iii



 دليل الكتيب

مالحظات مهّمة للمعلم�

نصائح عملية من تجربة

منظمة وورلد فيجن

أمثلة ودروس مستفادة من

منظمة وورلد فيجن

نصائح عملية وتشجيع من معلمي

التعليم العالجي يف

منظمة وورلد فيجن

Teacher’s Handbook التعليم الع�جي يســاعد ا�طفال الذين تأخروا � اللحاق بالركب � عملية تعلمهم

نصائح

مشاركة الدروس املستفادة



1

1. مقدمة عن الكتّيب والتعليم العالجي 
1.1 من املستفيد من هذا الكتّيب ؟

2.1 ما هو التعليم العالجي؟

توفــر برامــج التعليــم الع�جــي دعــً® تعليميًــا ßيــع ا´ســتجابة ومرنـًـا للطلبــة بالتــوازي مــع الحصــص الدراســية  ا�عتــادة 
� ا�ــدارس الحكوميــة1 . يســتهدف ال»نامــج الطلبة الذين́  يناســبهم نظام التعليم التقليدي، ويزودهــم با�حتوى وا�هارات 
ال�زمــة للنجــاح � التعليــم النظامــي2 . تــم وضــع كتيــب التعليم الع�جي هــذا �علمي ا�دارس ا�ساســية الذيــن يعملون � 
ــدان  ــ� � ا�ي ــا للعامل ــد أيًض ــب مفي ــذا الكتي ــي. ه ــم الع�ج ــج التعلي ــ� برام ــدء � توف ــدون الب ــية، ويري ــة ا�درس البيئ
ال�بــوي، كمديــري ا�ــدارس واÛداريــ� وا�رشــدين ال�بويــ�، وÂكــن اســتخدامه أيًضــا لتدريــب ا�علمــ�. لقــد تــم تصميــم 
ــن  ــث Âك ــه، بحي ــة كمرجــع ذاâ التوجي ــة العربي ــ� باللغ ــم ا�تحدث ــال التعلي ــ� � مج ــ� والعامل ــب للمعلم هــذا الكتي

استخدامه لتصميم وتنفيذ وتحس� صفوف التعليم الع�جي.

بين® تم تطوير هذا الكتيّب بناًء ع� سياق محدد، فإننا نعتقد أن ا�حتويات متنوعة ومتعددة ا´ستخدامات، وÂكن أن 
تكون مفيدة � العديد من السياقات ا�خرى، حيث يعيش ا�طفال � ظروف صعبة تتطلب الدعم ا�كادÂي والح®ية. مع 
الدعم ا�ناسب من خ�ل التعليم الع�جي، Âكن ل�طفال مواصلة التعلم وتعزيز قدرتهم ع� التكيّف والصمود � الظروف 

الصعبة. يحتوي هذا الكتيّب ع� نصائح عملية لتوف� التعليم الع�جي بناًء ع� تجارب منظمة وورلد فيجن � ا�ردن، 
وسيوجه القّراء لتقديم صفوف تعليم ع�جي نوعي تت®å مع ا�عاي� الدولية للتعليم النوعي ا�حددة من قبل الشبكة 

ا�ش�كة لوكا´ت التعليم � حا´ت الطوارئ (INEE) 3وا�وضحة � كتيّب ا�عاي� الدنيا للتعليم � حا´ت الطوارئ.

التعليم العالجي:

يدعم الطلبة � ا�درسة الذين تأخروا � اللحاق بالركب � عملية تعلّمهم، و´ يؤدون ا�ستوى ا�طلوب � الصف    •  
الدراè � ا�واد ا�ساسية (خاصة � اللغة العربية، واللغة اÛنجليزية، والرياضيات)، والذين هم عرضة أيًضا لخطر      

التéب من ا�درسة.   
يوفر منهًجا يركز ع� تيس� التحس� ا�كادÂي ل�طفال، م® يتيح لهم اللحاق بالركب.  •  

يتوافق مع ا�نهاج الوطني.  •  
يتم تقدÂه داخل ا�درسة أو � ا�راكز القريبة من ا�درسة.  •  

مرن، حيث يتم تطبيقه عادة بعد الحصص الدراسية ا�عتادة. وتختلف ف�ة تطبيقه من ساعت� � ا�سبوع حول   •  
موضوع مع�، إË التدريس بشكل يومي � غرفة صفية منفصلة.   

1تُستخدم ا�صطلحات البديلة للتعليم الع�جي، مثل برنامج اÛثراء � بعض ا�راجع ا�خرى Ûضفاء معنى أكë إيجابية ع� ال»نامج،  وهو نهج يبني ع� إمكانات ا�تعلم�. � ح� أن التقنيات 

والطرق ال�بوية التي íت مناقشتها � هذا الكتيب تدعو إË مثل هذا النهج، إ´ أنه تم استخدام مصطلح التعليم الع�جي، �نه ا�صطلح الشائع ا´ستخدام � ا�ردن وا�Àوع الذي من خ�له تم 
استخ�ص الدروس ا�همة منه ومشاركتها � هذا الكتيّب.

https://inee.org/eie-glossary/remedial-program "2 الشبكة ا�ش�كة لوكا´ت التعليم � حا´ت الطوارئ، مصطلحات "برامج التعليم الع�جي

3 كيان مع�ف به دوليًا، يركز ع� التعاون مع أعضاء من جميع أنحاء العاî لض®ن "íتع جميع ا�فراد بالحق � تعليم نوعي، وآمن، وم�ئم، ومنصف" طورت INEE مجموعة من ا�عاي� الدنيا للتعليم � حا´ت 

الطوارئ (EiE) والتي تقع ضمن خمسة مجا´ت: ا�عاي� ا�ساسية، وإمكانية الحصول ع� التعليم والبيئة التعليمية، والتعليم والتعلم، وا�علمون وسائر العامل� � التعليم، وسياسة التعليم. الرابط: 
 /https://inee.org
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Teacher’s Handbook

3.1 ملاذا يُعد التعليم العالجي مهً�؟

يساعد التعليم الع�جي ا�طفال الذين تأخروا � اللحاق بالركب � عملية تعلّمهم. فبعض ا�طفال يتعرضون لخطر   •
التéب من ا�درسة بسبب عدم قدرتهم ع� مواكبة دراساتهم. � كث� من الحا´ت، ´ يكون لدى هؤ´ء الطلبة   
أشخاص لدعمهم. يقدم التعليم الع�جي يد ا�ساعدة ل�طفال الذين هم بحاجة للحاق ïستوى صفهم � ا�واد   

ا�ساسية، واستعادة الحافز �واصلة التعلّم.  

يقدم التعليم الع�جي ل�طفال فرًصا للحصول ع� تجارب إيجابية وناجحة � صفوف التعليم الع�جي. يساعد ذلك   •
الطلبة ع� فهم ا�وضوع الدراè، وتحفيزهم ع� التعلّم، وتنمية ثقتهم بأنفسهم، م® يكون له أثر إيجاð ع� حياتهم.  

العديد من الطلبة ا�ستهدف� � التعليم الع�جي هم أطفال مستضعف� ويواجهون تحديات � كل من جانبي التعلّم   •
والح®ية. لتعزيز التحس� ا�كادÂي لديهم والنمو بشكل شموñّ، يتم التطرق لك� ا�نظورين (الح®ية والتعليم) �   

صفوف التعليم الع�جي.  

لجميع ا�طفال الحق � التعليم والح®ية. يضمن التعليم الع�جي عدم حرمان ا�طفال ا�ستضعف� من هذه الحقوق.   •
بعبارة أخرى، التعليم الع�جي هو أداة "لعدم ترك أي طفل يتخلف عن الركب" � النظام التعليمي.  

� حــ� أن الغــرض الرئيــس مــن التعليــم الع�جــي هــو دعــم الطلبــة الذيــن يعانــون � 
الصفــوف الدراســية العاديــة، فمــن ا�هــم م�حظــة أن لــكل طالــب(ة) لديــه(ا) نقــاط 
قــوة وإمكانــات فريــدة، والتــي Âكــن تحديدهــا ومتابعتهــا بشــكل أفضــل مــن خــ�ل 
صفــوف التعليــم الع�جــي. ينبغــي  أن يــدرك ا�علمــون أنــه قــد توجــد د´´ت ســلبية 
ــة  ــه الطلب ــارك في ــيئًا يش ــا ش ــن اعتباره ــث Âك ــي، حي ــم الع�ج ــج التعلي ــول برام ح
"ا�تأخــرون" فقــط. فمــن ا�هميــة ïــكان أن يحافــظ معلمــو التعليــم الع�جــي عــ� 
ــع ©كاء  ــد لجمي ــم والتأيي ــم الدع ــوف، وتقدي ــذه الصف ــو ه ــة نح ــات إيجابي اتجاه
ــد عــ� أن وجــود هــذه ال»امــج هــو  ــة مــن خــ�ل التأكي ــة التعلّمي ــة التعليمي العملي
ــو  ــا النم ــن خ�له ــة م ــن للطلب ــة Âك ــتجابة ومرن ــة ا´س ــم ßيع ــرص تعلّ ــ� ف لتوف

وا´زدهار.
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إذا ¶ يكن هنالك تعليم عالجي، فقد ´كن أن يؤدي ذلك بالطلبة إىل:

4.1 متى يكون التعليم العالجي مناسًبا؟

 ðكن أن تساهم بشكل إيجاÂ لن تقوم برامج التعليم الع�جي بتقديم حلول لجميع التحديات التي تواجهها ا�دارس، ولكنها
� تحس� العجز التعليمي، وتكون مناسبة � السيناريوهات التالية:

عندما يكون هنالك طلبة ذوو أداء ضعيف، أو ´ يستطيعون مواكبة عملية التعلّم ل�سباب التالية:   •  
الصفوف الدراسية ا�كتظة؛    o   

انتقال بعض ا�دارس إË نظام الف�ت�، وتقليل ساعات الدراسة تبعاً لذلك؛  o   
إغ�ق ا�دارس أو تعليق التعليم الوجاهي فيها أثناء حا´ت الطوارئ (مثل جائحة كورونا).  o   

عندما يكون هنالك طلبة معرضون لخطر التéب من ا�درسة �نهم ´ يستطيعون فهم ا�واضيع � الصف بسبب   •  
نقص �هارات ا�كادÂية ا�ساسية.  

عندما يكون هنالك طلبة لديهم فجوات تعليمية كب�ة.  •  
عندما يكون هناك طلبة من خلفيات مختلفة، كال�جئ� مث�، الذين قد يحتاجون إË دعم إضا� � كل من الجانب   •  

.èالصف الدرا � õي والنفÂا�كاد  
عندما يكون هناك طلبة يواجهون صعوبات � امت�ك الكفايات ا�ساسية � اللغة العربية، أو اللغة اÛنجليزية، أو   •  

الرياضيات، كمهارات ا�حادثة، والقراءة، وا´ست®ع، والكتابة، باÛضافة إË ا�هارات الحسابية.   

فقدان ا´هت®م بالتعلم، 

حيث ´ يستطيع الطلبة فهم 

ا�واضيع � الصفوف 

الدراسية.

فقدان فرص العمل � 

ا�ستقبل بسبب نقص 

التعليم.

فقدان الثقة بأنفسهم، 
والبدء � التخلف عن 

الركب � ا�درسة.

التخÝ عن التعليم، م® 
يؤدي إË ع®لة ا�طفال 

أو الزواج ا�بكر.

Teacher’s Handbook التعليم الع�جي يســاعد ا�طفال الذين تأخروا � اللحاق بالركب � عملية تعلمهم
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2. دعونا نستعد لتقديم الدروس العالجية

يهــدف التعليــم الع�جــي إ� دعــم الطلبــة الذيــن تخلفــوا عــن الركــب � عمليــة تعلّمهــم، أو يحتاجــون إ� مســاعدة 
إضافيــة للّحــاق با�ســتوى الــدراّ� ا�طلــوب � كل صــّف دراّ�. وبالتــا�، فــإن معلّمــي التعليــم الع�جــي يلعبــون 
دوًرا مختلًفــا عــن التعليــم التقليــدي القائــم عــ� أســلوب ا�حــا�ات. يحتــاج معلمــو التعليــم الع�جــي إ� ال�كيــز 

ع� تفريد التعليم وح¤ية الطفل، لذلك يلزمهم:

فهم تحديات التعلم لكل طالب، وا»سباب الكامنة التي ©نعه من التحسن أكاد¦يًا.  •
تحفيز الطلبة ع� التعلّم وتيس¯ حبهم له.  •

ا·نتباه إ� سلوك واتجاهات الطلبة ،وا·ستجابة بشكل مناسب � حال ظهور موقف أو سلوك غ¯ اعتيادي.  •

في¤ ي½ بعض ا�هارات ا»ساسية التي ع� معلم التعليم الع�جي امت�كها وتطويرها. · تقلق - سنوجهك 
حول كيفية تحس¿ هذه ا�هارات من خ�ل هذا الكتيب:

1.2 ما هو دوري كمعلم تعليم عالجي؟

2.2 ما هي املهارات التي أحتاجها ألصبح معلً� جيًدا يف التعليم العالجي؟

يعتÄ رفاه ا�علم عام�ً مه¤ً يؤثر ع� رفاه الطلبة, لذا ينبغي أن ¦ارس ا�علمون 
آليات محددة للحفاظ ع� رفاههم, والتي ¦كن أن تشمل آليات اÅدراك والوعي, 

وإدارة حل النزاع والتوتر.

كيف تُعّد نفسك للتعليم الع�جي؟
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يستطيع إيجاد بيئة محفزة لÍطفال لطرح ا»سئلة 
وا�شاركة بحرية.

يستطيع إدارة الصف الدرا� بشكل صحيح وإÏاك 
جميع الطلبة � عملية التعلم.

¦كنه تحديد فجوات التعلم لكل طالب.

¦كنه تطوير خطة درس �عالجة فجوات التعلم.

¦كنه استخدام طرق التدريس ا�تمحورة حول 
الطالب.

يستطيع Ïح ا�علومات بوضوح مع تقديم ا»مثلة.

¦كنه أن يوفر مواد وأدوات تعليمية مناسبة لتقوية 
ا�هارات ا»ساسية للطالب.

¦كنه تتبع وتقييم مدى تقدم الطلبة بشكل صحيح.

¦كنه تصويب اÅجابات الخاطئة وإعطاء التغذية 
الراجعة بطريقة تحفيزية ومناسبة.

يكن صبوًرا جًدا، فقد يحتاج الطلبة إ� الÖح 
ا�تكرر.

¦كنه تعديل السلوك السلبي لÍطفال دون استخدام 
العقاب.

يعامل ا»طفال باح�ام، ويبني الثقة معهم ويجعلهم 
يحبونه.

¦كنه التواصل بانتظام مع مقدمي الرعاية وبناء 
الثقة معهم.

أعتقد أن أحد العوامل الرئيسة لتكون مدرًسا جيًدا � التعليم الع�جي هو ©ّكنك و معرفتك بكل Øء حول
ا�وضوع/ ا�ادة التي سيتم تدريسها - إ� الحد الذي ¦ّكنك من تدريس ا�وضوع بشكل سلس  وأسلوب 

ومسٍل.

يجب أن يكون لدى معلمي التعليم الع�جي القدرة ع� الفهم العميق لشخصية كل طالب، وبشكل فردي، 
والتعامل مع الطلبة بأفضل طريقة لبناء شخصيتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

-معلمو التعليم الع�جي – منظمة وورلد فيجن

ــج  ــاركوا � برنام ــن ش ــور مم ــاء ا»م ــال وأولي ــن ا»طف ــة م ــة ا�قدم ــة الراجع ــ� التغذي ــع ع لنطّل
وورلد فيجن للتعليم الع�جي لنعرف رأيهم حول التعليم الع�جي:

تشعرß دروس التعليم 
الع�جي بأنني داàاُ مستعد.

ت شخصيتي. ّ̄ تغ
أنا اكâ ثقة، ولست خجو·ً.

أنا أحب دروس التعليم الع�جي 
»نني أحصل ع� درجات أع� 

.ã وأجعل والدّي فخورين

أنا أحب دروس التعليم 
الع�جي »ن لدي ع�قة جميلة  

فيها مع معلّمتي.

يقول طف½: "معلم صف التعليم 
الع�جي لديه طريقة بسيطة 

ومسلية Åيصال ا�علومة".

يستمر معلّمي � تكرار نفس 
الفكرة بعدة طرق حتى 

يفهمها جميع الطلبة.

أ©نى حضور صف التعليم 
الع�جي كل يوم.

طفلتي اåن متحمسة للذهاب 
إ� ا�درسة �قابلة معلمة 

صف التعليم الع�جي.

كيف تُعّد نفسك للتعليم الع�جي؟ Teacher’s Handbook
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فيــ¤ يــ½ بعــض ا�هــارات ا»ساســية التــي عــ� معلــم التعليــم الع�جــي امت�كهــا وتطويرهــا. · تقلــق - ســنوجهك حــول 

كيفية تحس¿ هذه ا�هارات من خ�ل هذا الكتيب!

3.2 ما الذي ينبغي عىل معلمي التعليم العالجي فعله وما ال ينبغي فعله.

إفعلال تفعل

تهميش وقمع الطلبة »نهم · يجيبون بشكل صحيح أو · 
يعرفون اÅجابة.

جعل التعليم ممتع ومشوق للطلبة.

ا·ستمرار � تحس¿ طريقتك � التدريس.

تحفيز الطلبة بشكل مستمر. الذهاب إ� الصف بدون خطة درس أو تحض¯ مسبق.

ا·نتقال إ� ا�وضوع التا� قبل التأكد من فهم جميع
الطلبة للموضوع الحا�.

الèاخ � وجه الطلبة.

التحدث عن ضعف ومشك�ت الطفل أمام اåخرين.

إستخدام كل¤ت غ¯ ·ئقة.

إستخدام العقوبة وأي نوع من اÅساءة.

التمييز ب¿ الطلبة.

إرهاق الطلبة êهام وواجبات كث¯ة.

التوقف عن التحّسن كمعلم وا·عت¤د ع� تقنيات
وأساليب غ¯ مناسبة للتعليم الع�جي.

استخدام مجموعة متنوعة من اس�اتيجيات التدريس وا»دوات 
التعليمية لدعم جميع أìاط التعلم لدى الطلبة.

إستع¤ل نÄة صوت ودودة، Åظهار ا·ح�ام والتقدير للطلبة.

اÅست¤ع واظهار اÅهت¤م للطلبة حتى يتمكن ا�علمون من فهم
طريقة تفك¯هم وفهمهم لÍشياء.

معاملة جميع الطلبة بطريقة عادلة.

نÖ ثقافة الحب وا·ح�ام والدعم والعمل يروح الفريق.

إيجاد بيئة صفية مرحة ومحفزة بèيًا.

اÅعتناء بنفسك لتعتني جيداً باåخرين.

كيف تُعّد نفسك للتعليم الع�جي؟ Teacher’s Handbook
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4.2 استمر يف تحس� أدائك كمعلم تعليم عالجي.

نصائح ملعلمي التعليم العالجي

ــال �  ــه ا»طف ــا يواج ــا م ــي. غالبً ــم الع�ج ــة للتعلي ــب ا�هم ــن الجوان ــم م ــال ورعايته ــول ا»طف ــÄ قب يعت

صفــوف التعليــم الع�جــي تحديــات يوميــة (كبــ¯ة وصغــ¯ة)، ويحتاجــون ل�هتــ¤م والدعــم الــكا� 

وا�ناســب. وا»كــâ أهميــة هــو �ورة إيصــال معلمــي التعليــم الع�جــي رســالة إ� ا»طفــال مفادهــا أنهــم 

لن يتخلوا عنهم. تذكر، قد تكون ذلك الشخص � حياة الطفل القادر ع� إيصال هذه الرسالة.

ــك،  ــ¿ مهارات ــا تحس ــم أيًض ــن ا�ه ــن م ــًدا، ولك ــًرا مفي ــس أم ــÄة � التدري ــن الخ ــل م ــجل حاف ــ�ك س ــد امت يع
ــم  ــط إ� التعلّ ــكل نش ــعى بش ــا · تس ــ�ف. عندم ــم مح ــر ا»داء كمعل ــل تطوي ــن أج ــم م ــتمرار � التعلّ وا·س
ــب). إن  ــام (تتقول ــد ع ــا بع ــس، عاًم ــن التدري ــراًرا للســنة ا»و� م ــة تدريســك ســتصبح تك ــإن طريق ا�ســتمر، ف
التطويــر ا�هنــي ا�ســتمر هــو أحــد الصفــات الرئيســة التــي ©يــز ا�علــم الجيــد عــن ا�علــم غــ¯ الجيــد. ¦كــن أن 

يتخذ التطوير ا�هني عدة أشكال، êا � ذلك:

قراءة ا�قا·ت والكتب وا�نشورات ال�بوية.  •
متابعة أحدث ا»بحاث وا�ؤلفات ال�بوية.  •

التواصل مع الزم�ء وتبادل الخÄات عÄ ا·جت¤عات الوجاهية، أو من خ�ل مواقع التواصل ا·جت¤عي.  •
التشاور بشكل مستمر مع ا�ختّص¿ أو ا�Öف¿ ال�بوي¿.  •

ا�شاركة � الحصص الصفية التي يديرها زم�ء آخرون، لتعلم ا�¤رسات الجيدة، وتطبيقها �   •
حصصك الصفية.  

ا·ش�اك � الدورات التدريبية وورش العمل ا�تعلقة بالتطوير ا�هني (عÄ اÅن�نت أو وجاهيًا).  •

الــòء ا�هــم بالنســبة �علــم التعليــم الع�جــي هــو ا·لتــزام والشــغف لدعــم ا»طفــال الذيــن يعانــون مــن 

تدß � ا»داء ا»كاد¦ي.

أهــم Øء هــو أن يتعامــل معلــم التعليــم الع�جــي بشــكل إنســاß،  وأن يكــون متعاطًفــا مــع الطلبــة، مــن 

خ�ل تفهمه لهم، وفهم مشاعرهم، والظروف التي ¦رون بها.

بالنسبة � ، أهم Øء هو قبول جميع الطلبة وعدم التمييز مطلًقا ضد أي طالب.

-معلمو التعليم العالجي يف منظمة وورلد فيجن

كيف تُعّد نفسك للتعليم الع�جي؟ Teacher’s Handbook

7



ا�صــادر املجانيــة التاليــة متوفــرة عــÄ اÅن�نــت، ومفيــدة للمعلمــ¿ الناطقــ¿ باللغــة العربيــة الذيــن يســعون إ� 
تطوير أنفسهم بشكل مهني ومح�ف:

منصة إدراك ستساعدك � التعرف ع� مجموعة متنوعة من ا�واضيع ال�بوية باللغة العربية:  •
إدراك  o  

 https://www.edraak.org  
توفر الشبكة ا�ش�كة لوكا·ت التعليم � حا·ت الطوارئ  (INEE)  - ا�علمون � سياق ا»زمات، مصادر �حتوى   •
تدريبي للمعلم¿ حول عدة مواضيع، كدور ا�علم والرفاه النفõ له؛ وح¤ية الطفل، ورفاه الطفل ودمجه؛ وعلم   

تربية؛ وا�ناهج والتخطيط:  

تدريب ا�علم¿ � سياق ا»زمات �علمي ا�دارس ا»ساسية  o  
  https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-training-primary-school-teachers  

توفر الشبكة ا�ش�كة لوكا·ت التعليم � حا·ت الطوارئ (INEE) ا�صادر ا»كاد¦ية التالية حول رفاه ا�علم أيًضا   •
»ولئك الذين يرغبون � الدراسة وتحس¿ م¤رسات وظروف عمل ا�علم¿:  

م¤رسات واعدة � إدارة ا�علم، والتطوير ا�هني، والرفاه  o  
 https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional  

تحديد فرص رفاه ا�علم  o  
https://inee.org/blog/now-available-5-languages-landscape-review-teacher-well-being  

كيف تُعّد نفسك للتعليم الع�جي؟ Teacher’s Handbook
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3. دعونا نخطط لدروس التعليم العالجي

ــدرس  ــاء ال ــة بعــد انته ــذي تتوقعــه مــن الطلب ــك ا�نجــاز ال ــدرس، �ــا � ذل ــدة لل ــاج إ� وضــع خطــة جي أو�ً، تحت
ــة  ــة. إن خط ــم أداء الطلب ــة تقوي ــتخدمها، وكيفي ــي ستس ــس الت ــاليب التدري ــة ا� أس ــة)، إضاف ــات التعليمي (النتاج
الــدرس الجيــدة مهمــة خصوًصــا للصفــوف الع¦جيــة، وينبغــي عــ© ا¨علمــ§ إيــ¦ء اهتــ¤م إضــا� لــكل طالــب، خاصــة 

الطلبة الذين يعانون من أنواع مختلفة من التحديات ا°كاد¯ية (فجوات التعلم).

ــدة  ــدرس الجي ــة ال ــن خط ــ§. تتضم ــدرس مع ــي ل ــار التعليم ــل ا¨س ــذي يفّص ــم ال ــل ا¨عل ــي دلي ــدرس ه ــة ال خط
ــة بعــد انتهــاء الــدرس)، وكيــف ســيتم تحقيــق  تلــك النتاجــات  ــم (مــا هــو متوقــع أن يتعلمــه الطلب نتاجــات التعل
(اســ·اتيجية التدريــس ا¨ســتخدمة وإجــراءات الــدرس)، وكيفيــة قيــاس نتاجــات التعلــم (التقويــم)، ومــا هــي أدوات 

التقويم ا¨ستخدمة لقياس نتاجات التعلم.
  

تعــد خطــط الــدروس جــزًء مهــً¤ مــن التخطيــط الجيــد. فخطــة الــدرس ســتوفر لــك خيــارات أوســع مــن اســ·اتيجيات 
وأدوات التدريــس ا¨تاحــة، وتســاعدك عــ© تحديــد أفضــل هــذه ا�ســ·اتيجيات وا°دوات ا¨ناســبة لــكل درس. كــ¤ 

يساعد التخطيط للدرس ا¨علم§ ع© أن يكون أداؤهم أك¿ فاعلية واستعداد وتنظيم وثقة أثناء التدريس.

تجد أدناه Áوذج منظمة وورلد فيجن لخطة الوحدة/الدرس 

1.3 من أين تبدأ عند التخطيط لصفوف التعليم العالجي؟

2.3 ما هي خطة الدرس؟

Teacher’s Handbook
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محددة  •
إستخدم العبارة اÅتية بشكل دائم: "بعد ا�نتهاء من (موضوع الدرس)، يتوقع من الطالب  ........... بنجاح     o  

(نتاجات التعلم)  
إستخدم جملة واحدة تتضمن "فع¦ً" واحًدا. تجنب ا°فعال غÇ الواضحة مثل "يعرف"، "يفهم"، يتعلم"،   o  

"يرى"، (ع© سبيل ا¨ثال: " أن يقرأ الطالب الحروف ا�نجليزية من حرف A إ� حرف Z دون أخطاء")  

قابلة للقياس  •
تأكد من إمكانية تطبيق اس·اتيجية تقويم محددة لقياس مدى تقدم الطالب وإنجازاته (ع© سبيل ا¨ثال،   o  

قياس إستطاعة ا°طفال القراءة من A إ� Z دون أخطاء، ¯كن لكل طفل القيام بقراءة ا°حرف أمام ا¨علم).  

نصائح لوضع خطة الدرس

1.3.3 نتاجات التعلم

تتضمن خطة الدرس الجيدة ما ييل:
ا¨وضوع الدراÍ، والتاريخ، والصف / ا¨ستوى  •

مقدار الوقت ا¨ناسب لكل موضوع أو جزء من الدرس.  •
التقنيات وا¨واد والوسائل التعليمية ا¨ساندة (كالرسوم البيانية، والبطاقات،  وا¨واد السمعية والبÐية)،   •

وكيفية استخدامها.  
.Ñربط معرفة الطلبة السابقة �وضوع الدرس الحا  •

تم وضع الخطة بوضوح، ك¤ لو كان بإمكان ا¨علم§ اÅخرين إجراء الدرس �جرد النظر إ� الخطة.  •
قسم للتأمل، بحيث يسمح ¨علمي التعليم الع¦جي بالتفكÇ والتأمل �جريات الخطة وتقييمها وتحسينها بعد   •

تنفيذ الدرس.  

تلكهــا  نتاجــات التعلــم هــي وصــف دقيــق ومحــدد للهــدف ال·بــوي ا¨نشــود للطالــب، حيــث تصــف الكفايــات التــي ينبغــي أن̄ 
الطلبة عند ا�نتهاء من الدرس.

مثال: بعد ا�نتهاء من درس حروف اللغة ا�نجليزية، من ا¨توقع أن يكون الطالب قادًرا بنجاح ع©:

ينبغــي أن تكــون نتاجــات التعلــم ذكيــة (SMART)، �عنــى أن تكــون محــددة، وقابلــة للقيــاس، وقابلــة للتحقيــق، وذات صلــة 
بواقع حياة الطالب، ومحددة بزمن.

قراءة الحروف ا�نجليزية (من A ا� Z) بدون أخطاء 

تحديد نتاجات التعلم للدرس.  .1
تحديد اس·اتيجية التدريس ا°نسب للدرس وربطها بنتاجات التعلم.  .2

تحديد ما هي إس·اتيجية وأدوات التقويم ا°ك¿ م¦ءمة لقياس نتاجات التعلم.  .3

3.3 كيف تضع خطة جيدة للدرس؟

ا¨عايÇ/ا¨قياسكيف تنفذا¨حتوى التعليميالفعل
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اســ·اتيجية التدريــس هــي خطــة تصــف ا�جــراءات التــي يتخذهــا ا¨علــم والطلبــة لتحقيــق نتاجــات التعلــم ا¨رغوبــة.
يُطلــق عــ© أســلوب ا¨حــاØة أو العــروض التقد¯يــة التقليديــة اســم "اســ·اتيجية التدريــس ا¨بــاÖ". � هــذا النــوع مــن 
ا�ســ·اتيجيات، يتحكــم ا¨علمــون � عمليــة التعلــم، ويلعــب الطلبــة دوًرا ســلبيًا (التعليــم ا¨تمحــور حــول ا¨علــم). بينــ¤ 
� "إســ·اتيجيات التدريــس غــÇ ا¨بــاÖة" يلعــب الطلبــة دوًرا نشــطًا ويكونــون مســؤول§ عــن توجيــه عمليــة التعلــم، أمــا 

دور ا¨علم فهو تسهيل عملية التعلم (التعلم ا¨تمحور حول الطالب).

تســاعد الطلبــة � التحكــم � عمليــة تعلّمهــم، مــ¤ يحّفــز التطــور ا¨عــر� وقــدرات التعلّــم لديهــم، مــن   •
خــ¦ل العمــل بنشــاط عــ© الواجبــات وا°نشــطة، حيــث سيســاعد ذلــك � ا�حتفــاظ وتعميــق فهمهــم ¨ــا   
ــم  ــي، فه ــم الع¦ج ــوف التعلي ــ§ � صف ــال ا¨لتحق ــد ا°طف ــÞ عن ــة أك ــة أهمي ــذه العملي ــب ه ــه. تكتس يتعلمون  
ــيطرة  ــدان الس ــعور بفق ــم ش ــد لديه ــ¤ يول ــة، م ــة � ا¨درس ــوف العادي ــة الصف ــ© مواكب ــن ع ــÇ قادري ــا غ غالبً  

ع© عملية تعلمهم، وبالتاÑ سيكون من الصعب بقاؤهم متحّفزين للتعلم.  
ــل،  ــكل طف ــة ل ــروق الفردي ــز عــ© الف ــب يركّ ــم ا¨تمحــور حــول الطال ــج التعل ــإن نه ــدي، ف ــج التقلي ــة بالنه مقارن  •
ــف �  ــم ضع ــن لديه ــال الذي ــاركة ا°طف ــّهل مش ــ¤ يس ــم، م ــد منه ــكل واح ــبة ل ــاليب ا¨ناس ــتخدم ا°س ــث تس حي  

ا°داء ا°كاد¯ي وقلة الثقة بالنفس.  

� التعليم الع¦جي، ينبغي استخدام نهج التعلم ا¨تمحور حول الطالب لâسباب التالية:

قابلة للتحقيق  •
�عنى أن يكون النتاج التعليمي واقعي و¯كن تحقيقه � نهاية الدرس (أو الوحدة) ضمن ا¨صادر ا¨تاحة.  o  

ذات صلة بواقع حياة الطالب  •
ترتبط النتاجات ارتباطًا وثيًقا �وضوع الدرس (ع© سبيل ا¨ثال، موضوع الدرس هو  تعلم الحروف ا�نجليزية   o  

بالنسبة للنتاج التعليمي السابق).  
تأكد من أن النتاجات التعليمية تتسق مع ا¨ناهج الوطنية.  o  

شارك النتاجات التعليمية مع الطلبة قبل ا�نتهاء منها للتأكد من أنها مفهومة وذات صلة بواقع حياتهم.  o  

محددة بزمن  •
النتاج التعليمي محدد بوقت مناسب لتلبية حاجات وفجوات التعلم لدى الطلبة.   o  

2.3.3 اسرتاتيجيات التدريس
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دعنا نستكشف مجموعة متنوعة من اسرتاتيجيات التدريس املتمحورة حول الطالب لصف التعليم العالجي!

ما هي؟

طريقــة تدريــس يتــم من خ¦لهــا تحديــد ا¨حتــوى، والتكنولوجيــا التعليمية، ووتــÇة التعلم 
وفًقــا لقــدرات واهت¤مــات كل متعلــم عــ© حــدة، فهــي تركــز عــ© احتياجــات كل طالــب، 
وتهــدف إ� التقــرب مــن الطلبــة قــدر ا�مــكان. التدريــس هنــا محــدد ويســتهدف حاجــة 
واحــدة � كل مــرة. و¯كــن اســتخدام هــذه ا�ســ·اتيجية لوحدهــا أو كجــزء مــن التعليــم 

ت¤يز. ̈ا

تركــز هــذه ا�ســ·اتيجية عــ© ا�ســتجابة بشــكل بّنــاء ¨ــا يعرفــه الطالــب. وهــذا يعنــي 
توفــÇ مســارات تعليميــة متعــددة، بحيــث يتمكــن الطلبــة مــن الحصــول عــ© فــرص 
التعلــم التــي تتناســب مــع قدرتهــم عــ© التعلــم. ¯كــن ¨علمــي الصفــوف الع¦جيــة 
ــذكاءات ا¨تعــددة وأÁــاط  ــي تناســب ال ــن ا°نشــطة الت ــة متنوعــة م ــم مجموع تصمي

التعلم لدى الطلبة.

ــ§،  ــوا � موضــوع مع ــن تفوق ــة الذي ــب الطلب ــم الع¦جــي تدري ــي التعلي ــن ¨علم ¯ك
بحيــث يــؤدون دور "ا¨علــم الصغــÇ" ¨ســاعدة زم¦ئهــم الطلبــة إمــا مــن خــ¦ل 
ــى خــارج الصــف  ــة، أو حت ــاوä، أو جلســات الدراســة الفردي ــم التع ــات التعل مجموع
ــارات  ــر مه ــم وتطوي ــز معرفته ــ© تعزي ــة ع ــران الطلب ــم ا°ق ــاعد  دع ــدراÍ. يس ال
التواصــل والتعــاون وإقامــة الع¦قــات ا�جت¤عيــة الجيــدة لديهــم. يُعــد دعــم ا°قــران 

أك¿ م¦ءمة لطلبة الصفوف العليا.

ــاة  ــع حي ــن واق ــا م ــكلة م ــوع دراÍ �ش ــي أي موض ــم الع¦ج ــو التعلي ــط معلم يرب
ــة مناســبة  ــع اســتخدام أدوات ووســائل تعليمي ــة (أســلوب حــل ا¨شــك¦ت)، م الطلب
ــل  ــع مث ــس مواضي ــتحيل تدري ــن ا¨س ــال، م ــبيل ا¨ث ــ© س ــة. ع ــاه الطلب ــذب انتب تج
ــات دون ا�ســتعانة  ــادة الرياضي ــة وا�شــكال الهندســية � م الكســور والنســب ا¨ئوي
ــن  ــث ¯ك ــاة حي ــع الحي ــن واق ــك¦ت م ــا �ش ــبة وربطه ــائل ا¨ناس ــا°دوات والوس ب

توضيح ا¨فاهيم ا¨جّردة وحلها.

ــه، عــ© شــكل  ــدرس، أو جــزء من ــم الع¦جــي معلومــات عــن ال يقــدم معلمــو التعلي
ــات  ــص، أو ا¨æحي ــس، او èد القص ــæح العرائ ــتخدام م ــل اس ــّوقة، مث ــة مش قص

حيث يقوم الطلبة أنفسهم بتقمص الشخصيات. 

يطبــق معلمــو التعليــم الع¦جــي أنشــطة تعتمــد عــ© اللعــب، أو اســتخدام وســائل تعليميــة 
ــي تهــدف إ�  ــة الت ــو وا°غــاä التعليمي ــل مقاطــع الفيدي ــة، مث ــة ومســموعة إلك·وني مرئي

إكتساب ا¨عرفة وتقريب ا¨بادئ التعليمية وتوسيع ا¨هارات ا¨عرفية للطلبة.

يقــوم معلمــو التعليــم الع¦جــي، مــن خــ¦ل إســ·اتيجية التدريــس هــذه، بتيســÇ عمــل 
الطلبة ا¨ش·ك مع  أعضاء ا¨جموعة ضمن نشاط مع§.

 Çــ ــة بالتفك ــا الطلب ــن خ¦له ــوم م ــة يق ــÇ عملي ــي بتيس ــم الع¦ج ــو التعلي ــوم معلم يق
وتبــادل وجهــات النظــر وا°فــكار حــول موضــوع معــ§، واحــ·ام آراء اÅخريــن 

وإق·احاتهم.
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ضع � اعتبارك الفروق الفردية ب§ الطلبة � التعليم الع¦جي،

لــذا قــم بتنويــع اســ·اتيجيات التدريــس التــي ستســتخدمها، وعدلهــا وفًقــا للقــدرات وا�حتياجــات ا¨ختلفــة لطلبتــك، عــ© أن 

تتوافق داëًا مع نتاجات التعلم. بعبارة أخرى، � ضوء حاجات كل طالب، ينبغي عليك تكييف ا°مور التالية:  

كيف أختار ا�س·اتيجية الصحيحة؟

ــع �  ــا. ض ــدة �فرده ــ·اتيجية واح ــ¤د إس ــي اعت ــرى، و� ينبغ ــن ا°خ ــل م ــ·اتيجية أفض ــíورة إس ــك بال ــس هنال لي

اعتبارك النقاط التالية، وحدد ا�س·اتيجيات ا°ك¿ م¦ءمة للطلبة ونتاجات  التعلم ا¨رغوبة:

الواجب املنزيل

ــا نشــجع  ــذا فإنن ــة، ل ــات ا¨نزلي ــÇ مــن الواجب ــال بالكث ــم عــدم إرهــاق ا°طف ــم الع¦جــي، مــن ا¨ه � صفــوف التعلي

إعطاء واجبات منزلية ممتعة وفعالة. ع© ســبيل ا¨ثال، بد�ً من مجرد كتابة الحرف "K" ع© الورق، أطلب من الطلبة 

رسم صورة لكلمة تستخدم فيها الحرف "K" أو قيامهم برسم حرف "K" ومن ثم تلوينه. لنجعل الواجب ا¨نزÑ نشاطا 

ممتعا أك¿ من كونه واجبا مرهقا للطالب.

غالبــا مــا أســتخدم "ا¨علــم الصغــÇ" (إســ·اتيجية دعــم ا°قــران) °ن الطلبــة الذيــن أســند لهــم هــذا الــدور يأتــون 

مســتعدين للــدرس، محاولــ§ فهــم موضــوع الــدرس قــدر ا�مــكان قبــل تدريســه لزم¦ئهــم. و�ــا أن الفــرص قليلــة 

ــإن هــذه ا�ســ·اتيجية ستســاعدهم عــ©  ــوا مركــز ا�هتــ¤م � ا¨درســة، ف ــة °ن يكون ــة الصفــوف الع¦جي لطلب

تحس§ ثقتهم  بأنفسهم. 

ــم  ــه ¯كنه ــ¦î، °ن ــع ط ــة م ــرق الفعال ــن الط ــي م ــف الذهن ــع العص ــة م ــ·اتيجية ا¨ناقش ــون اس ــا تك ــا م غالبً

ا¨شــاركة وا¨ســاهمة � ا¨ناقشــة بســهولة °نهــا ليســت بصعوبــة ا¨ناظــرة، كــ¤ ïنحهــم فرصــة للبنــاء عــ© مــا 

يقوله الطلبة اÅخرون - لذا فهو نوع من عمل الفريق.

غالبًــا مــا أســتخدم التعلــم مــن خــ¦ل ا°لعــاب التعليميــة لــñح محتويــات الــدرس، حيــث يرغــب الطلبــة �¤رســة 

ــا  ــك، أنن ــن ذل ــم م ــل. ا°ه ــكل أفض ــات بش ــتيعاب ا¨علوم ــم واس ــة فه ــتطيع الطلب ــا يس ــن خ¦له ــاب، فم ا°لع

سنجنبهم الشعور با¨لل خ¦ل الدرس، وبالتاÑ جعلهم متيقظ§ ومهتم§ أثناء الحصة الصفية.

إن أهــم النقــاط التــي أضعهــا � ا�عتبــار عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن اســ·اتيجية التدريــس ا¨ناســبة للــدرس هــي مــا 

ــا  إذا كان بإمــكاä الحفــاظ عــ© نشــاط ومشــاركة جميــع الطلبــة � الصــف، ومــا إذا كان بإمــكاä منحهــم جميًع

فرصــة عادلــة للمشــاركة والتعلــم، ومــا إذا كان بإمــكاä القضــاء عــ© أي فرصــة يتشــتت فيهــا إنتبــاه الطفــل أو 

يفقد تركيزه اثناء الحصة الصفية.

معلمو التعليم الع¦جي � منظمة وورلد فيجن  -

نصائح للتخطيط السرتاتيجيات التدريس

ما الذي سيتم تدريسه؟ / كيف سيتم تدريسه؟ / كيف سيتم تقييمه؟

محتوى الدرس الذي سيتم تقد¯ه.  •
طبيعة بيئة التعلم.  •

عدد الطلبة، وس¤تهم وخصائصهم.  •
مستويات التعلم واللغة لدى الطلبة.   •

الوقت ا¨تاح للدرس.  •
ما يفّضله ا¨علم وفق خÞته � العملية التعليمية.  •
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الوســائل التعليميــة هــي أدوات وأجهــزة يســتخدمها ا¨علمــون ¨ســاعدة الطلبــة عــ© الفهــم والتفاعــل بطريقــة أكــ¿ 
فعاليــة. يعتقــد البعــض أن اســتخدام الوســائل التعليميــة هــي مضيعــة للوقــت، ولكــن ¯كــن لهــذه الوســائل أن تجــذب 
إنتبــاه ا°طفــال، وتســاعدهم عــ© الفهــم كونهــا تأخــذ با�عتبــار أÁــاط التعلــم ا¨ختلفــة لديهــم. ¯كــن لهــذا أن يحفــز 
ــم الع¦جــي  ــم، وهــو أمــر مهــم بشــكل خــاص لâطفــال � صفــوف التعلي ــة ويســاعدهم عــ© ا�ســتمتاع بالتعل الطلب

الذين يواجهون أحيانًا صعوبة � التعلم.

س. ماهي الوسائل التعليمية؟ ملاذا نحتاجها يف التعليم العالجي؟

س. ما هي بعض األَمثلة عىل الوسائل التعليمية يف التعليم العالجي؟

املعداد- الرياضيات

األشكال الهندسية األدوات الهندسيةالكرات

مجس¤ت األحرف الدمى

س.كيف نختار الوسائل التعليمية الصحيحة؟
عليك أن تختار الوسيلة التعليمية وفًقا للسياق التعليمي، وما هو متاح، وما قد يبدو م¦ëا لتسيهل فهم

الطلبة لل¤دة. إسال نفسك:

حتى ما هو متوفر � ا¨نزل من شوكة وملعقة وكوب ¯كن أن تكون �ثابة أدوات تعليمية بدون أي تكلفة!

دعونا نستخدم الوسائل التعليمية يف صفوف التعليم العالجي! 

هل الوسيلة مناسبة ¨وضوع الدرس؟  •

هل الوسيلة مناسبة لصفك؟  •

هل الوسيلة مناسبة ¨رحلة النمو لدى الطلبة؟  •

هل هي بسيطة وغÇ معقدة وتتوافق مع نتاجات التعلم ا¨رغوبة؟  •

هل الوسيلة ممتعة ومشّوقة للطلبة؟   •

هل بإمكانك تحمل تكاليف الوسيلة التعليمية � حدود ميزانيتك؟  •

هل بإمكانها إفادة جميع الطلبة دون استثناء؟  •
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يهــدف التقويــم إ� قيــاس فعاليــة اســ·اتيجيات التدريــس. بنــاًء عــ© نتائــج التقويــم، ينبغــي عليــك تعديــل ا�ســ·اتيجيات 

وا°دوات لتتناســب مــع قــدرات الطلبــة، فالتقويــم � يهــدف فقــط إ� وضــع ع¦مــات للطلبــة، ولكــن لتحســ§ عمليــة التعلــم 

أيًضــا. بإمــكان ا¨علــم ا¨تميــز إÖاك الطلبــة � عمليــة التقويــم، فيشــعر الطالــب أن ذلــك جــزء مــن عمليــة التعلــم، ولــن 

بنتابهم الخوف من عملية التقويم. ¯كن إجراء التقويم قبل وأثناء وما بعد الدرس، بإستخدام ا°ساليب التالية: 

3.3.3 اسرتاتيجيات التقويم

إسرتاتيجية التقويم

التقويم
 غ¹ اللفظي

التقويم بالتواصل

التقويم الكتا«

املالحظة

التقييم الذا¼

التقويم املعتمد
عىل األداء

األساليب واألدواتما هي؟ ومتى تستخدم؟

ــة  ــاء الطلب ــك إعط ــدرس، ¯كن ــاء ال أثن
تعليــ¤ت ا�جابــة عــن أســئلتك.  عــ© 
ســبيل ا¨ثــال، رفــع اليــد أو ا�صبــع 

°ع©، وما إ� ذلك.

يجمــع  التواصــل،  أنشــطة  خــ¦ل  مــن 
ا¨علمــون معلومــات حــول تقــدم الطلبــة، 
هــذا  أن  كــ¤  خصائصهــم.  إ�  با�ضافــة 
يســاعد الطالــب � قدرتــه عــ© التأمــل � 

عملية تعلمه ومعرفة مدى تقدمه.

قــدرات ومهــارات  لقيــاس  اختبــارات 
الطالب � مجا�ت معينة.

ي¦حــظ ا¨علــم الطالــب � وضــع نشــط 
ــه  ــم مهارات ــات لتقوي ــ© معلوم ــول ع للحص
وطريقــة  وأخ¦قياتــه  وســلوكه  وقيمــه 

تفكÇه.

 Çالتفكــ  � الطلبــة  ا¨علمــون  يســاعد 
والتأمــل � مــدى تقدمهــم، وتقييــم مــا 

تعلموه وما سيتم تعلمه �حًقا.

يُظهــر الطالــب مــا تعلمــه مــن خــ¦ل عــرض 
وا¨عرفــة  ا¨هــارات  تطبيــق  لكيفيــة 
ــة أو عــ©  ــف حيــاة واقعي ــبة مواق ا¨كتس
ــي،  ــرض التقد¯ ــة: الع ــاكاة (أمثل ــكل مح ش

والخطابة/إلقاء كلمة، ولعب ا°دوار)

ا¨قاب¦ت  •
ا°سئلة وا°جوبة  •

ا�ختبارات الشهرية  •
ا�ختبارات القصÇة  •

أوراق العمل  •
Ñالواجب ا¨نز  •

يوميات الطالب (سجل وصف سÇ التعلم)  •
ملف الطالب (مجلد يتضمن عينات من عمل الطالب   •

لتتبع مدى تقدمه �رور الوقت)  

سلم التقدير اللفظي: أداة تقييم ¨جموعة من   •
ا¨عايÇ أو وصٍف تفصيô يحدد ا¨تطلبات ال¦زمة   
لتحقيق مستويات مختلفة من النقاط أو الع¦مات.  

 Çسلم التقدير: أداة تقييم ¨جموعة من ا¨عاي  •
باستخدام مقياس رقمي.  

قاëة الرصد: أداة تقييم ¨جموعة من ا¨عايÇ والتي   •
¯كن ا�جابة عليها بصيغة نعم / �.  

السجل القصö (سجل ا¨علم): èد وصفي تفصيô يُكتب بعد   •
واقعة لسلوك أو تفاعل مع§ مع الطالب. يستخدم ا¨علمون   

هذه السج¦ت أثناء التخطيط لخÞات التعلم، إضافة إ� تزويد   
أولياء ا°مور با¨علومات حول أبنائهم، وتساهم � تكوين نظرة   

معّمقة لتحديد بعض نواحي التأخر � النمو ا¨حتملة لدى الطالب.  
سلم التقدير اللفظي: أداة تقييم ¨جموعة من ا¨عايÇ أو   •

وصٍف تفصيô يحدد ا¨تطلبات ال¦زمة لتحقيق مستويات   
مختلفة من النقاط أو الع¦مات.  

سلم التقدير: أداة تقييم ¨جموعة من ا¨عايÇ باستخدام   •
مقياس رقمي.  

قاëة الرصد: أداة تقييم ¨جموعة من ا¨عايÇ والتي   •
¯كن ا�جابة عليها بصيغة نعم / �.  

 ،íكؤوس إشارات ا¨رور: يُعطى كل طالب ث¦ثة أكواب: أخ  •
برتقاÑ، وأحمر ويتم تكديسها فوق بعضها البعض. إذا كان   

الطالب يواجه مشكلة ما، فإنه يضع الكوب ا°حمر � ا°ع©، وإذا   
 � ÑتقاÞمستعجل، فإنه يضع الكوب ال Çكان سؤال الطالب غ  

ا°ع©. أما إذا كانت ا°مور بالنسبة للطالب جيده، فإنه يضع اللون   
ا°خí � ا°ع©.  

رفع اليد: يسأل ا¨علم السؤال التاÑ، "كم منكم يوافق ع© هذه   •
ا�جابة؟" (� يكشف ا¨علم ما إذا كانت ا�جابة صحيحة أم �)   
لتمك§ الطلبة من معرفة ما إذا كان أي من زم¦ئهم � الصف   

يفكر بنفس الطريقة.  
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إن أمكــن، الرجــوع إ� ع¦مــات الطلبــة � امتحانــات منتصــف الفصــل الــدراÍ أو � نهايتــه، � صفوفهــم الدراســية 

العاديــة � ا¨درســةالحكومية، ومقارنتهــا بهــدف التحقــق مــن تقــدم ا°داء ا°كاد¯ــي للطالــب. هنــاك طريقــة أخــرى 

جيــدة لقيــاس مــا إذا كان صــف التعليــم الع¦جــي يعمــل بشــكل جيــد، وذلــك عــن طريــق التحقــق مــن معلمــي 

طلبتك � ا¨درسة الحكومية � حال م¦حظتهم °ي تغيÇ � أدائهم.

يُعــد اســتخدام الواجــب ا¨نــزÑ وأوراق العمــل مفيــًدا Ñ ¨عرفــة مــا إذا كان الطلبــة قــد فهمــوا الــدرس وعرفــوا 

حــل ا¨ســائل. يســاعدنا التحقــق مــن إجابــات الطلبــة وتوثيقهــا � تقييــم فجــوات التعلــم لــدى ا°طفــال. إذا ÷ 

أقــم بإعطــاء الطلبــة الواجــب ا¨نــزÑ وورقــة العمــل، فمــن الصعــب Ñ معرفــة مــن فهــم الــدرس جيــًدا، ومــن 

يحتــاج لدعــم إضــا�، وخاصــة أن الطلبــة الخجولــ§ لــن يطلبــوا أي توضيــح أو Öح أثنــاء الــدرس حتــى � حــال 

عدم استيعابهم لبعض ا¨فاهيم.

ــاح الفرصــة لطــ¦î �ظهــار مــا  ــا مــا أطــرح أســئلة متنوعــة ليتــم حلهــا عــ© الســبورة البيضــاء، حتــى تت غالبً

تعلموه وثنائهم ع© ذلك. هذا فعال بشكل خاص مع الطلبة الخجول§.

إننــي أتابــع وأ�حــظ عــن كثــب حضــور الطلبــة، خاصــة حضورهــم � الوقــت ا¨حــدد لصــف التعليــم الع¦جــي، 

فهــو أحــد ا¨ــؤÖات ا¨ســتخدمة للتحقــق مــن مــدى تحفيزهــم والتزامهــم بالتعلــم. ومــن واقــع خــøÞ، فــإن 

الطلبة الذين � يتقيدون بحضور الدروس بانتظام، غالبا ما يكون ارتباطهم ضعيف با¨درسة.

معلمو التعليم الع¦جي � منظمة وورلد فيجن  -

نصائح لتقويم أداء الطلبة
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يُعــد ملــف الطالــب أداة تقويــم تــزود معلمــي التعليــم الع¦جــي ومقدمــي الرعايــة والطلبــة أنفســهم ببيانــات موثوقــة 
وفّعالــة أكــ¿ حــول كل طالــب. إضافــة إ� أن اســتخدام هــذه الطريقــة يوفــر معلومــات واضحــة عــن الطلبــة ونقــاط 
الضعــف لديهــم، وتســاعد ا¨علمــ§ عــ© التخطيــط لتحســ§ التدريــس، كــ¤ أنهــا تســاعد ا¨علمــ§ عــ© توفــÇ الدعــم 

والح¤ية للطلبة � الوقت ا¨ناسب. 

لتتبع مدى تقدم الطالب، ومراجعة خطط التدريس   •
وفًقا لذلك.  

لتتبع احتياجات الطالب السلوكية وا�نفعالية وغÇها   •
من ا�حتياجات، لتكون قادًرا ع© تقديم الدعم �   

الوقت ا¨ناسب.  
¨شاركة ما تعلمه الطالب وتقدمه � ا¨درسة مع   •

مقدمي الرعاية.  

ورقــة متابعــة تقــدم أداء الطالــب ، وا�ختبــارات، 
وأوراق العمــل، وم¦حظــات ا¨علــم، وعينــة مــن فقــرة 
الرئيســة،  الكتابــة  بعــض مهــارات  تعــرض  كتابيــة 
ــا أو  ــرة م ــب لقق ــراءة الطال ــو لق ــجي¦ت الفيدي وتس
أدائــه � مهــ¤ت تعليميــة أخــرى (¨لــف الطالــب 
ا�لكــ·وä)، وصــور فوتوغرافيــة للطلبــة أثنــاء العمــل 

ع© ا¨ه¤ت التعليمية، وا°ع¤ل الفنية... إلخ.

دعونا نستخدم ملف إنجاز الطالب يف التعليم العالجي!
س. ملاذا يعترب ملف إنجاز الطالب مهً¤ يف التعليم العالجي؟

س. كيف تستخدم ملف إنجاز الطالب؟

س. ماذا توثق يف ملف إنجاز الطالب؟

مثال "ورقة متابعة تقدم أداء الطالب"
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1.1.4 إدارة الغرفة الصفية

مبادئ مهمة إلدارة الغرفة الصفية

كن منظً�، ودقيًقا، و�ئًقا � مظهرك!  •
ضع قواعد روتينية والتزم بها: ع� سبيل ا�ثال، محادثة بسيطة كل يوم مع كل طالب.  •

تابع سجل حضور الطالب، وتابع الطلبة الغائب�.  •
وّضح أهدافك وتوقعاتك للطلبة.  •

ركّز ع� تعديل سلوك الطالب، وليس ع� الطالب نفسه.  •
كن واضًحا ومحدًدا منذ البداية.  •

حاول أ� تتحدث بطريقة رتيبة (بنغمة ثابتة)، ف¦ تريد أن يشعر طلبتك با�لل. قم بتنويع نغمة    •
صوتك للحفاظ ع� تفاعل الطلبة.  

  .ªتخف من أن "تتقّمص الشخصية" وإستمتع بوقتك، فهذا سيث¬ انتباه الطلبة أك �  •
أظهر ا�ودة لطلبتك من خ¦ل الصفات ا´يجابية (مثل: أحمد ا�رح، �را ا�تعاونة).  •

إستخدم "نحن" بد�ً من "أنت".  •
تذكر أس�ء جميع الطلبة.  •

قم بإ¾اك جميع الطلبة � الصف، وتأكد من مشاركتهم بشكل عادل.  •
إمنح الطلبة الوقت الكا� للتفك¬ ومعالجة أفكارهم عند طرح سؤالك عليهم.  •

اذا كنت تريد أن يستمع الطلبة إليك، فعليك بداية أن تكون Âوذًجا لهم.   •

تواصل مع أولياء اÃمور وأ¾كهم (انظر فصل 7 مقدمو الرعاية "أولياء اÃمور")  •

بغــض النظــر عــن مــدى جــودة التخطيــط للــدرس، وعــدد اســÈاتيجيات التدريــس التــي ســوف تســتخدمها، فإنــه � Åكنــك تقديــم تجربــة 
التعلــم ذي ا�عنــى لطلبتــك مــا Î تتمكــن مــن ا´دارة الصفيــة بشــكل فّعــال وبطريقــة منظمــة وإيجابيــة. ينبغــي أن يســعى معلمــو التعليــم 

الع¦جي للتأكد من أن كل طالب � الغرفة الصفية متابع للدرس ومتحفز ومÐور.

4. لنقم بتطبيق حصة التعليم العالجي باستخدام خطة الدرس
1.4 كيف نقوم بتطبيق حصة التعليم الع¦جي باستخدام خطط الدروس؟

الروتــ� ا�تّســق يعطــي الطلبــة الشــعور باÃمــان والراحــة للتعلــم بشــكل جيــد � الغرفــة الصفيــة. � ينبغــي أن 

يكــون الروتــ� ممــً¦، و� يعنــي ا�ســتمرار � إســتخدام نفــس أســاليب التدريــس واÃنشــطة كل يــوم (هــذا يُعــد 

عدًوا للغرفة الصفية الناجحة!). 

ــة  ــا، ومتابع ــب يوميً ــع كل طال ــّدث م ــة، والتح ــب بالطلب ــل: الÈحي ــة، مث ــ�ل روتيني ــود أع ــن وج ــد م ــذا، تأك ل

ــاركة  ــة، ومش ــة الصفي ــة الغرف ــن نظاف ــق م ــح، والتحق ــكل مري ــع بش ــوس الجمي ــن جل ــد م ــة، والتأك حضورالطلب

الجدول الدراÕ مع الطلبة بشكل يومي...إلخ.

إلتزم
بالروت�

في� يØ قا×ة مكونة من خمس نقاط، للمساعدة � إدارة الغرفة الصفية بشكل جيد:
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إدارة الغرفة الصفية لتحقيق أكÙ فائدة من حصص التعليم الع¦جي. 

ــذي  ــا ال ــك مشــاركة م ــك. علي ــه من ــدون توجي ــه ب ــم فعل ــذي ينبغــي عليه ــا ال ــة م ــا، � يعــرف الطلب غالبً

تتوقعــه مــن الطلبــة أكادÅيــاً وســلوكياً، وكيــف Åكــن لهــم تحقيــق هــذه التوقعــات، وذلــك � بدايــة العــام 

الدراÕ، وبداية كل درس أيًضا.

ــك  ــالة إÛ طلبت ــال رس ــة إÛ إيص ــات ا�نخفض ــؤدي التوقع ــث ت ــة. حي ــن بواقعي ــم، ولك ــك منه زد توقعات

مفادها أن هذا هو أفضل ما Åكنهم فعله، وأنك � تؤمن بقدراتهم.

شارك بوضوح
 "التوّقعات"

ــ�ل  ــ� ´ك ــغل� ومتحمس ــم منش ــة، ´بقائه ــة الصفي ــطة الغرف ــال � أنش ــكل فّع ــة بش ــج الطلب ــم بدم ق

ــدون عمــل أي ßء. فقــد أظهــرت اÃبحــاث أن  ــل أو الفــراغ ب ــة با�ل ــِعر الطلب ــة. � تُش ا�هــ�ت التعليمي

عــدم وجــود تحديــات تحّفــز الطلبــة، يســاهم � ظهــور ســلوك ســلبي لديهــم، âــا � ذلــك العدوانيــة. عليــك 

ــة،  ــة إيجابي ــة بطاق ــة الصفي ــيمã الغرف ــ� س ــم، م ــدى تفك¬ه ــة تتح ــام تعلّمي ــو مه ــم نح ــه طاقاته توجي

ويعطي الطلبة الشعور باÃهمية، وا�سؤولية، وا�نت�ء للصف.

شارك الطلبة 
يف األنشطة

يُعد التعزيز نهًجا لتقوية السلوك ا�رغوب به، حيث يشجع الطلبة ع� تكراره. Åكنك القيام بهذا بطريقة إيجابية (مثل: 

إعطاء مكافأة)، أو بطريقة سلبية (مثل: حرمانهم من ßء مع�). بالنسبة للطلبة الذين يعانون من فرط الحساسية، مثل 

طلبة التعليم الع¦جي، ينبغي استخدام التعزيز ا´يجاå معهم � حال قيامهم بالسلوك ا�رغوب. بعض اÃمثلة ع� التعزيز 

ا´يجاå تتضمن التشجيع اللفظي، وا�بتسام، والتصفيق باÃيدي، وا´Åاء بالرأس، وæب الكف� عاليًا 

(High-Five). ينبغي تطبيقها مبا¾ة بعد قيام الطالببالسلوك ا�رغوب، مع توضيح سبب ا�كافأة، وبطريقة 
مختلفة كل مرة.

عّزز السلوك 
املرغوب (التعزيز)

لتوجيه سلوك الطلبة، اتفق معهم ع� قواعد الغرفة الصفية:

أطلب إÛ الطلبة التفك¬ � قواعد الغرفة الصفية، وضعها � قا×ة.  •

إخÈ 5 – 8 قواعد، والتي تُعد اÃكª أهمية.  •

استخدم جم¦ قص¬ة، وواضحة، ومبا¾ة مع كل�ت إيجابية.  •

ناقش سبب وضع كل قاعدة (ع� سبيل ا�ثال، عدم الجري � الغرفة الصفية، Ãنه من ا�مكن أن   •

يؤذيك ويؤذي اéخرين).  

أبلغ الطلبة بعواقب انتهاك قواعد الغرفة الصفية.  •

إتفق عىل 
القواعد الصفية

Teacher’s Handbook

أرفع يدي للمشاركة

أقف � الطابور

أطلب ا´ذن

أستمع لëخرين

أتحدث بصوت Åكن لëخرين س�عه
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2.1.4 االنضباط اإليجا�

ملاذا يترصف طلبتك بشكل سلبي؟

هل العقاب حل للسلوك السلبي؟

قد يتìف بعض الطلبة بشكل سلبي، حتى بعد كل ما تبذلونه من جهود ´دارة الغرفة الصفة. �اذا يحدث ذلك؟  � Åتلك 

اÃطفال نفس ا�فردات أو الوعي الذاí للتعب¬ عن مشاعرهم ك� يفعل معظم البالغ�، فعادة ما يكون السلوك السلبي 

لãطفال هو وسيلتهم ´ع¦م اéخرين من حولهم بأنهم Åرون بîء يصعب عليهم التعامل معه. بالنسبة للتعليم � السياقات 

ا´نسانية، âا � ذلك الëجئ�، فمن ا�هم أن يستخدم ا�علمون التعزيز وا�نضباط ا´يجاå. يعد ا´نضباط ا´يجاÂ åوذجاً 

 ðنه يعتمد ع� العقاب البدÃ طفال بد�ً من العقاب التأديبي الذي يخشونهÃلتطوير ا�تجاهات والسلوكيات ا´يجابية لدى ا

أو ا´هانة4. إن الخطوة اÃوÛ لتشجيع ا�نضباط ا�يجاå تبدأ â¦حظة الطفل وفهم سبب تìفه الصعب.

إذا طرحنا هذا السؤال ع� ا�علم�، ف¦ يزال العديد منهم سيجيب بـ "نعم"، Ãسباب مثل: "هذه هي الطريقة التي قام بها 

والدّي بتأديبي" أو "اÃجيال السابقة (التي نشأت بالعقاب) أفضل بكث¬ من اÃجيال الحالية".

العقاب هو إجراء لوقف السلوك غ¬ ا�رغوب، ويشمل نوع� من العقوبة:

العقاب البدð: هو أي أذى جسدي أو تهديد للطفل، âا � ذلك الركل، أو الهز، أو الدفع، أو الجر، أو إجباره ع�   •

بذل مجهود بدð مفرط.  

العقاب النفò: إذ�ل الطفل نفسياً ولفظياً، مثل عزل الطفل، أو تجهاله، أو الìاخ عليه.  •

عدم توفر الحاجات اÃساسية 
(الطعام، والنوم...الخ).

الضجر 

ا�همة سهلة للغاية
 أو صعبة للغاية.

للحصول ع� ما يرغبون به، 
وهذا ما يحصل.

لديه مخاوف خارج 

ا�درسة. نقص ا�علومات أو عدم 
فهم التعلي�ت.

يعامل بسوء 
او يتم إه�له.

أسلوب التدريس � يتناسب 
مع ا´حتياجات.

للفت  ا´نتباه.إنعدام الثقة.

الرغبة � ا´نت�ء
 إÛ مجموعة ما.

4INEE, EiE Glossary “Positive Discipline” https://inee.org/eie-glossary/positive-discipline  

الشعور أنه غ¬ محبوب، و� 
أحد يهتم به.

الشعور بالخجل
والذنب.

الشعور با´نزعاج من 
التغي¬ � الظروف.

الخوف 

إختبار حدودك.

تقليد الكبار /
 اÃقران.
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العقاب مؤٍذ ألنه:

ما هو الحل للسلوك السلبي؟

يسبب إصابة ما.  o

يسبب إصابة نفسية، م� يؤدي إÛ مشك¦ت � الصحة النفسية مستقب¦ً.  o

يسبب ا´ذ�ل.  o

يخلق الخوف من العقاب.  o

يشّكل السلوك العدواð أو ا�عادي للمجتمع.  o

Åحو الثقة با�علم كقدوة.  o

يخلق بيئة صفية غ¬ مستقرة.  o

يقلل من ا�هت�م بالتعلم وا�درسة، م� يؤدي إÛ التÐب.  o

تأث¬ه ع� ا´نضباط أو التعديل السلوô مؤقت.  o

o  وضح توقعاتك للطالب.

.åذكّره بالسلوك ا´يجا o

o ابق بجانبه لوقف السلوك.

o توقف فجأة عن الك¦م، وانتظر حتى يتوقف السلوك السلبي.

o غّ¬ نÙة صوتك لجذب ا´نتباه، ولكن ليس بالìاخ.

o استخدم إشارات غ¬ لفظية.

o وَضح أثر السلوك السلبي، وسبب عدم قبوله.

o  قابل ا�رشد الÈبوي، واعقد اجت�ًعا مع و÷ أمر الطالب.

o  قم بإ¾اك مدير ا�درسة لتحديد العقوبة ا�ناسبة إذا لزم اÃمر. 

 ªًرا نفســيًا أو جســديًا للطالــب، وســيكون أكــæ بــدً� مــن العقــاب، فلــن تســبب åإذا اســتخدمت ا´نضبــاط ا´يجــا

فاعلية � كبح السلوك السلبي م� يضمن عدم عودته إليه، وذلك من خ¦ل:

التحدث مع الطالب لفهم ما يجري، وتحقق م� إذا كان الطالب قد فعل ذلك متعمًدا.  .1
إذا كان السلوك متعمًدا، فاتخذ ا´جراءات التالية كخطوة ثانية:  .2

إذا Î يتوقف السلوك، فاتخذ ا´جراءات التالية كخطوة ثالثة:  .3
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هل كانت النتاجات التعليمية التي تم تحديدها للدرس م¦×ة؟  o
هل كانت اسÈاتيجية التدريس م¦×ة لنتاجات التعلم؟  o

هل كان الوقت و/أو ا�صادر التعليمية كافية لãنشطة � خطة الدرس؟  o
هل هناك أي نقاط أخرى لتحس� خطة الدرس؟  o

هل تم ربط الدرس بالدروس السابقة والبناء عليها بشكل سليم؟  o
هل كان من السهل ع� طلبتي متابعة الدرس وفهمه؟  o

ما الذي نجح بشكل جيد، وما الذي Î ينجح عند تنفيذ خطة الدرس؟  o
هل كانت البيئة الصفية محببة وممتعة للطلبة؟  o

هل كان من السهل ع� الطلبة الÈكيز وا�شاركة � اÃنشطة؟   o

2.4 تأّمل يف درسك

 نصائح للتأّمل � درسك

ليــس هنــاك شــك � أن العقوبــة � تفعــل الكثــ¬ لتعديــل الســلوك الســلبي. التعليــم الــذي يتــم تقدÅــه بطريقــة 
مدروســة هــو اÃكــª فعاليــة. ابحــث عــن التــوازن بــ� الحــزم وا�نضبــاط، وا�ــرح وا´يجابيــة مــع الطلبــة حتــى 

تتمكن من إيجاد بيئة صفية Åكن لãطفال النجاح وا´زدهار فيها. 

ــة � هــذه  ــة عــ� ا�حــÈام - Ãن الطلب ــ� الطلب ــم الع¦جــي) وب ــا (معلمــي التعلي يجــب أن تســتند الع¦قــة بينن
ــ�  ــات ا�علم ــو اتجاه ــية نح ــª حساس ــوا أك ــا÷ يكون ــة، وبالت ــهم قليل ــم بأنفس ــون ثقته ــا تك ــادة م ــوف ع الصف
وم¦حظاتهــم. إذا شــعر اÃطفــال أنــه � يتــم احÈامهــم، أو تقديرهــم، أو ا�هتــ�م بهــم بــأي شــكل مــن اÃشــكال، 

فسيكون من الصعب عليهم ا�شاركة والتعب¬ عن أنفسهم � الغرفة الصفية.

معلم تعليم ع¦جي � منظمة وورلد فيجن  -

بعــد إنتهــاء الــدرس، � تنــَس أن تأخــذ وقتـًـا للتأمــل. قــد � تســ¬ خطــة الــدرس دا×ـًـا كــ� هــو مخطــط لهــا، 
و� بــد مــن تطبيــق ا�رونــة وإجــراء التعديــ¦ت عليهــا أحيانًــا، فهــذه الــدروس ا�ســتفادة هــي جــزء مهــم 

:Øكنك ان تسأل نفسك ما يÅ .من العملية أيًضا

دّون تأم¦تك هذه � دفÈ م¦حظاتك حتى تتمكن من متابعة تحس� وتطوير أدائك، وشاركها مع زم¦ئك 

معلمي التعليم الع¦جي اéخرين.

هل كانت خطة الدرس منظمة بشكل جيد لتحقيق النتاجات التعليمية؟  •
إذا Î يتم تحقيق نتاجات الدرس، ف� الذي يلزم تغي¬ه؟  •

نصائح لتطبيق االنضباط اإليجا�

خطة الدرس

تنفيذ خطة الدرس
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1.1.5 ما هي "بيئة التعلّم"؟

2.1.5 ملاذا تعترب بيئة التعلّم مهمة للتعليم العالجي؟

1.2.5 ما هي خصائص بيئة التعليم النوعي؟

ــة إ�  ــق ا�درســية ا�خــرى، با�ضاف ــة وا�راف ــدر� والغــرف الصفي ــاء ا� ــة، كالبن ــة ا�ادي ــم إ� البيئ ــة التعلّ تشــ� بيئ
التنظيــم والســياق الــذي يتعلــم فيــه الطلبــة. ويشــمل أيًضــا ثقافــة ا�درســة أو الغرفــة الصفيــة، وكيــف يتفاعــل ا�فــراد 
مــن   . للتعلــم5  التعليميــة  البيئــة  وإعــداد  بتنظيــم  ا�علمــون  يقــوم  وكيــف  البعــض،  بعضهــم  ويعاملــون 
ا�هــم إيجــاد بيئــة تعلّــم آمنــة ومريحــة لجميــع ا�طفــال، §ــا £ ذلــك أولئــك الذيــن هــم £ ظــروف مســتضعفة مثــل 

ال·جئ¶. تتيح بيئة التعلّم ا´منة للطلبة التعلم بطريقة صحية ومريحة نفسياً وجسدياً ع° حد سواء.

أو½ً، تتكــون "بيئــة التعلـّـم النوعي" من ث«ثة عناº رئيســة، هي: البيئة املادية، والبيئة النفســية واالجت�عية، وتقديم 

الخدمــات (اليونيســف، 2000)6  . دعنــا نستكشــف هــذه ا�واضيــع بشــكل أكــÀ، مــع ال¿كيــز عــ° كيفيــة إيجــاد بيئة 
مادية ونفسية واجتÂعية مناسبة لصفوف التعليم الع«جي.

تعتÀ بيئة التعلّم مهمة، خاصة لÃطفال £ التعليم الع«جي، �نه من خ«ل بيئة التعلّم النوعي:

1.5َفِهم بيئة التعلّم

2.5 كيف �كنك إيجاد بيئة تعليم نوعي؟

Æكن لÃطفال الذهاب إ� ا�درسة والغرفة الصفية بأمان والتعلّم بس«م.  •
Æكن لÃطفال بناء ارتباط إيجاÈ با�درسة والتعلّم، وهو ما يفتقر إليه العديد من طلبة التعليم   •

الع«جي بسبب التحديات التي يواجهونها داخل وخارج إطار ا�درسة.  
Æكن لÃطفال ال¿كيز ع° عملية التعلم، والذي يعاÍ منه العديد من طلبة التعليم الع«جي.  •

Æكن لÃطفال أن يشعروا با�مان والطÎنينة للتعب� عن أنفسهم وا�شاركة بنشاط £ الغرفة الصفية.  •
Æكن �ولياء ا�مور أن يشعروا براحة أكÀ عند إرسال أطفالهم إ� صفوف التعليم الع«جي.  •

Teacher’s Handbook

5. نحو بيئة تعلّم نوعي للتعليم العالجي

مــن ا�هــم وضــع النقــاط ا�ذكــورة  أعــ«ه بعــ¶ ا�عتيــار، �نهــا ستســاعد طلبتــك عــ° 
ــم، وتحســ¶ أدائهــم ا�كادÆــي. مــن خــ«ل إيجــاد بيئــة تعليميــة آمنــة  مواصلــة التعلّ
ومرحــة وممتعــة، قــد يســتطيع الطلبــة تغيــ� ا½نطباعــات الســلبية التــي لديهــم عــن 

التعلّم إ� Ñء إيجاÈ، وهذا هو أحد ا�دوار ا�همة للمعلم¶.

  5

INEE,  Glossary term “Learning environment” https://inee.org/eie-glossary/learning-environment

  6 

UNICEF, ‘De�ning Quality in Education’, 2000
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 1.البيئة املادية

إمكانية الوصول للمدرسة والغرفة الصفية متاحة لجميع الطلبة
 قــد يواجــه بعــض ا�طفــال تحديــات أو معيقــات تحــّد مــن الوصــول إ� ا�درســة والغــرف الصفيــة بســبب ا�عاقــة، أو ا�ســافة الطويلــة إ� 

ا�درسة، أو خطر الحيوانات الÀية (الخطر أثناء الطريق إ� ا�درسة)، وما إ� ذلك.

البيئة املدرسية والغرفة الصفية آمنة لجميع الطلبة 
ــل ا�شــياء  ــة وا�لعــب (مث ــك ا�رافــق الصحي ــة وا�رافــق ا�درســية ا�خــرى، §ــا £ ذل ــة الصفي تأكــد مــن عــدم وجــود مخاطــر £ الغرف

الحادة وا�نظفات السامة، إلخ).

صيانة وتأهيل الغرفة الصفية لتصبح مهيئة لتقديم دروس التعليم العالجي
الغرفــة الصفيــة مهيئــة مــن حيــث ا�ضــاءة والكهربــاء، وطــ«ء الجــدار، والنوافــذ ا´منــة، ونظــام التدفئــة، والنظافــة، ومــا إ� ذلــك، حتــى 
ــوع  ــات الن ــة ½حتياج ــة مراعي ــق صحي ــود مراف ــة إ� وج ــا. با�ضاف ــد فيه ــاء التواج ــدية أثن ــة الجس ــون بالراح ــة وا�علم ــعر الطلب يش

ا½جتÂعي، حيث يفضل فصل ا�رافق الصحية ا�خصصة لÙناث عن تلك ا�خصصة للبن¶.

الغرفة الصفية مزودة باألدوات واملواد التعليمية
ــة  ــة ا�تنوع ــائل التعليمي ــاء، والوس ــبورة البيض ــية، والس ــد الدراس ــل ا�قاع ــة، مث ــواد التعليمي ــا�دوات وا� ــة ب ــة الصفي ــز الغرف ــم تجهي ت

كالوسائل السمعية والبÚية، ومÀد ا�ياه.

بيئة الغرفة الصفية مريحة ومحفزة للتعلّم
ضــع ملصقــات وزخــارف مبهجــة عــ° اللوحــات الجداريــة للغرفــة الصفيــة �يجــاد بيئــة إيجابيــة ومحفــزة للتعلـّـم. يُنصــح بتخصيــص غرفــة 

صفية لكل مبحث درا� £ التعليم الع«جي.

تحقق مÂ إذا كانت الغرفة الصفية تفي با�عاي� التالية لبيئة مادية ذات جودة عالية:

Teacher’s Handbook

بيئة تعليم نوعي

البيئة النفسية واالجت�عية

االنضباط
 اإليجا»

إدارة الغرفة
 الصفية

لتعلم الطلبة
ورفاههم

البيئة املادية
ا�رافق ا�درسية

حجم الغرف الصفية

تقديم
الخدمات
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 2. البيئة النفسية واالجت�عية

يُوá بشــدة بالحفاظ ع° حجم صف التعليم الع«جي صغً�ا ، من الناحية ا�ثالية، أقل من 12 طفًال لكل صف 
درايس، بحيــث Æكنــك متابعــة كل طالــب بشــكل منفــرد. عليــك أن تكــون داâـًـا عــ° درايــة §ــا يواجهــه الطفــل 
 £ ãــ ــة راحــة أك ــ�ة تعطــي الطلب ــوف الدراســية الصغ ــم. إن الصف ــة التعلّ ــه £ عملي ــات £ تقدم ــن صعوب م

التحدث وا�شاركة £ ا�نشطة، فغالبًا ما يكون ا�طفال خجول¶ خوفًا من ارتكاب ا�خطاء £ مدارسهم.

وإذا كان مــن الصعــب تطبيــق ذلــك، تأكــد مــن اســتخدام اســ¿اتيجيات التدريــس ا�تمحــورة حــول الطالــب، 
والتــي تــم توضيحهــا £ الفصــل 3، لتلبــي  احتياجــات طلبتــك بشــكل فّعــال. حتــى وإن كان لديــك عــدد كب� من 
ــ¿اتيجيات  ــف اس ــم توظي ــÂس إذا ت ــاط وح ــاركة بنش ــم ا�ش ــزال بإمكانه ــ« ي ــة، ف ــة الصفي ــة £ الغرف الطلب
ــام   ــغلوا" با�ه ــأن "ينش ــة ب ــة للطلب ــيتيح الفرص ــب س ــول الطال ــور ح ــم ا�تمح ــبة. إن التعلّ ــس ا�ناس التدري

ا�عطاه لهم، مÂ يسهل عليك إدارتها.

يقصــد §صطلــح "نفç-اجتÂعــي" الجوانــب النفســية وا½جتÂعيــة. إن بيئــة التعلــم النوعــي هــي ا�ــكان 

الــذي Æكــن لÃطفــال أن يتعلمــوا فيه بشــكل صحي نفســيًا واجتÂعيًا 7 ، مع شــعور ا�طفال بنــوع من ا½نتÂء 

للغرفة الصفية، والقيمة الذاتية، والع«قات ا�يجابية مع ا�قران وا�علم¶، والتحفيز الفكري  8 .

تعــد إدارة الغرفــة الصفيــة ا�ناســبة وا½نضبــاط ا�يجــاÈ (التي تــم تناولها £ الفصــل 4 ) طرقـًـا لتنمية الصحة 
النفســية وا½جتÂعيــة مــن أجــل رفــاه ا�طفــال، ينبغــي أن تــدار الغرفــة الصفيــة بشــكل جيــد، ليــس فقــط 
 çتقديــم الدعــم النفــ �لتنفيــذ الــدروس، ولكــن أيًضــا لتســهيل رفــاه ا�طفــال. للقيــام بذلــك، قــد تحتــاج إ
ــاه الطفــل بشــكل شــموéّ £ عا�ــه  ــي تعــزز رف ــات وا�جــراءات الت ــذي يشــ� إ� العملي وا½جتÂعــي، وال

ا½جتÂعــي Æ .9كــن القيــام بذلــك مــن خــ«ل ا�نشــطة الفرديــة أو الجÂعيــة £ الغرفــة الصفيــة، 
أو مــن خــ«ل عقــد اجتــÂع خــاص مــع الطفــل. أو½ً، تحتــاج إ� معرفــة كيفيــة تحديــد هــؤ½ء الطلبــة الذيــن 

قد يحتاجون إ� الدعم. تأكد من البحث عن الخصائص التالية:
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   7 INEE, PSS-SEL Training Module, 2019

   8 IRC, Creating Healing Classrooms A Multimedia Teacher Training Resource, 2011

   9 INEE, EiE Glossary “Psychosocial Support” https://inee.org/eie-glossary/psychosocial-support-pss

خجول وُمنطٍَو

Íعنيف أو عدوا

صعوبات £ القراءة، 
والكتابة، والحساب، الخ.

ف¿ة انتباه منخفضة

ثقة بالنفس
 منخفضة للغاية

الذعرأو الخوف من الخطأ
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  10  Save the Children, Psychological First Aid Training Manual for Child Practitioners, 2013
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كمعلم، ينبغي أن تراقب كل ما يواجهه ا�طفال بع¶ ثاقبة (أنظر)، وا½ستÂع إليهم بعناية (استمع)، وإحالتهم 

إ� الدعم ا�ناسب من خ«ل مزودي الخدمة العامل¶ داخل ا�ؤسسة التعليمية أو خارجها (الربط/التشبيك)10  .

الحاجة إ� العمل، أو الزواج £ سن 
مبكرة، وعدم القدرة ع° مواصلة 

التعليم

ضغوط الحياة ك«جئ¶ أو الفقر

التنمر
التمييز

ا�ضايقات من ا�قران أو البالغ¶ 
ا�حيط¶ به

أنظر بع¶ ثاقبة إ� ا�طفال 
الذين يعانون من رد فعل 

�حنة خط�ة.
أنظر

إستمع

الربط/
التشبيك

ــك«م،  ــل: التوقــف عــن ال ــر، مث ابحــث عــن ع«مــات التوت
ــ�  ــاد، غ ــن ا�عت ــã م ــادئ أك ــ�، ه ــل صغ ــÚف كطف الت
قــادر عــ° ال¿كيــز، النشــاط ا�فــرط، البــكاء، إحــداث 
مشــاجرات بشــكل دائــم، التــÚف بعصبيــة، ½ يتفاعــل مــع 
ــة، أو  ــة الصفي ــارك £ الغرف ــق، ½ يش ــف وقل ــه، خائ أقران

يقوم بعرقلة ا�نشطة.

أبًدا، ½ تجÀ الطفل ع° الك«م.  •
استمع بعناية وحافظ ع° تركيزك.  •

½ تقاطعه.  •
طمñ الطفل عندما يكون غاضبًا أو متوتًرا.  •

½ تتحدث مع الطفل عن ا�سائل الحساسة أمام أقرانه.  •
استمع بعناية �ولياء ا�مور حول ا�شك«ت وخلفيتها.  •

ذكòر الطفل بأن كل ما يتم مشاركته هو أمر £ طي الكتÂن.    •

بالنسبة للمشك«ت النفسية أو ا½جتÂعية الطفيفة، قم بتوف�   •
جلسات إرشادية  فردية أو جÂعية. إعمل بشكل وثيق مع   

العائ«ت عند تقديم الدعم الفردي. أعطهم التعليÂت   
ا�ناسبة ليتم تطبيقها £ ا�نزل.  

بالنسبة للمشك«ت ا�توسطة إ� الخط�ة، اربطهم  مع   •
ا�تخصص¶ (£ حال وجود القلق، فرط النشاط ا�فرط،   

التعب/ا½رهاق، العنف، إلخ).  
العمل عن كثب مع ا�رشدين ال¿بوينن £ كلتا الحالت¶.  •

اسأل عن احتياجات 
ا�طفال وأولياءأمورهم.

ساعد ا�طفال والعائ«ت £ 
التعامل مع ا�شك«ت أو التواصل 

مع فرق ا�سناد/الدعم

خاصة £ السياقات ا�نسانية، Æكن لطلبة التعليم الع«جي ان يواجهوا مشك«ت خط�ة، مثل:
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حدد النشاط الذي يناسب المساحة المتوفرة لديك والفئات العمرية.  •
خطط بشكل صحيح وأعد ا�دوات والمواد ال«زمة.  •

تأكد من توزيع ا�دوات والمواد بشكل عادل على جميع الطلبة.  •
ركز على ا�نشطة التي تتطلب العمل الجماعي.  •

أعط تعليمات واضحة مع أمثلة، وتأكد من أن النشاط مفهوم جيًدا من   •
قبل الجميع.  

تحقق مما إذا تم تنفيذ النشاط بشكل صحيح، عن طريق التجول في   •
الغرفة الصفية وم«حظة الطلبة.  

راقب وتأكد من س«مة تنفيذ النشاط.  •
إسعى للحصول على التغذية الراجعة من ا�طفال حول النشاط.  •

نّوع في ا�نشطة التي تقدمها.  •

 óي Âأخً�ا، تساعد أنشطة الغرفة الصفية ع° إيجاد مجتمع صفي وتوف� الشعور با½ستقرار ب¶ الطلبة. في
أمثلة ع° ا�نشطة الفّعالة £ التعليم الع«جي والتي نفذتها منظمة وورلد فيجن:

يعمــل ا�طفــال عــ° أنشــطة إبداعيــة أو ترفيهيــة، مثــل الرســم، والحــرف اليدويــة، 
والحياكــة، وا�لعــاب �ــدة 15-30 دقيقــة بعــد حصــص التعليــم الع«جــي. سيســاعد 
ذلــك ا�طفــال عــ° التعبــ� عــن أنفســهم، ويقلــل مــن الشــعور بالتوتــر، ويشــعرون 

§زيد من ا½ستقرار.

األنشطة اإلبداعية /
الترفيهية

نصائح لدعم األطفال الذين يعانون من الضغوط/اإلرهاق

شجع الطلبة ع° التعب� عن أنفسهم. سيساعد هذا ا�علم¶ والطلبة ع° فهم أنفسهم بشكل أفضل. تتمثل  •
إحدى ا�Âرسات الجيدة £ السÂح لÃطفال برسم Ñء ما ع° ورقة حول ما يزعجهم أو ما يجعلهم سعداء.  

انتبه إ� كيفية تÚف الطلبة واتجاهاتهم. Æكن لسلوكهم أن يقول الكث� عن حالتهم النفسية وا�شك«ت  •
  التي Æرون بها.

ابحث عن طريقة مناسبة لسؤال أولياء ا�مور عÂ إذا كانت هناك أية مسائل مع ا�طفال أو مشك«ت يواجهونها   •
(دون انتهاك الخصوصية). قم ببناء ع«قات مع أولياء ا�مور مبنية ع° الثقة وا½ح¿ام والود لتحقيق ذلك.  

من ا�هم أن تعرف أنك لست مضطًرا لفعل كل Ñء §فردك. أنت كمعلم، تحتاج إ� العمل عن كثب مع   •
ا�رشدين ال¿بوي¶ £ ا�درسة، وربط ا�طفال ا�حتاج¶ با�صادر والخدمات ا�ناسبة ا�تاحة، مثل ا�نظÂت   

ا�حلية أو الدولية للخدمات ا�تخصصة وخدمات الرعاية ا½جتÂعية.  
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طبّق النصائح المذكورة أع«ه في ا�نشطة ا�بداعية.  •
اختتم كل جلسة بحلقة مناقشة للتأمل، للتأكد من تحقيق الغاية من النشاط.  •

سلســلة مــن الجلســات تتنــاول مواضيــع لتحســ¶ ا�ناعــة النفســية لــدى ا�طفــال، §ــا 
£ ذلــك الشــعور با½نتــÂء إ� ا�جتمــع، وا�شــاعر، والتعامــل مــع التوتــر، والتواصــل 
ــتقبلية.  ــم ا�س ــ«مة، وأح«مه ــن، والس ــع ا´خري ــات م ــي، والع«ق ا�õي وا½جتÂع
وتكــون  أيــام،   10 �ــدة  مســتمر  بشــكل  ا�نشــطة  بهــذه  القيــام  يجــب 
ــا. ا�صــادر وا�راجــع  ــ¶ 6 و 17 عاًم ــ¿اوح أعÂرهــم مــا ب ــن ت ــة لÃطفــال الذي فعال

متوفرة ع° شبكة ا�ن¿نت.

جلسات
المناعة النفسية 

طبّق النصائح المذكورة أع«ه في ا�نشطة ا�بداعية.  •
اسأل ا�طفال ودعهم يختارون النشاط الرياضي المفّضل لديهم.  •

حدد مساحة آمنة ومناسبة.  •
صّنف الفرق على أساس فئتها العمرية.  •

ركز على قيم العمل الجماعي بد½ً من التركيز على الفوز.  •
إن أمكن، قم بتضمين أطفال من مجموعات مختلفة (جنسيات مختلفة) في نفس الفريق.  •

يلعــب ا�طفــال أنــواع الرياضــة الجÂعيــة، مثــل كــرة القــدم، والكــرة الطائــرة، مــع 
ا�دربــ¶ إن أمكــن. مــن ا�هــم تخصيــص يــوم واحــد (�ــدة ســاعت¶ ونصــف) أســبوعيًا 
ــن  ــص م ــم، والتخل ــ«ق طاقته ــ° إط ــال ع ــاعد ا�طف ــا ستس ــة، �نه ــة الرياض �Âرس
التوتــر أكــã مــن ا�نشــطة ا�بداعيــة. كــÂ أنهــا تســاعد أيًضــا عــ° öوهــم بشــكل جيــد 

وتحس¶ صحتهم، وبناء روح الفريق!

أنشطة رياضية

تأكد من تحديد وتعميم دور القائد بشكل عادل بناًء على قاعدة، مثل ترتيب أسماء   o
الطلبة أبجديًا.  

اكتب ترتيب دور القائد على السبورة في الغرفة الصفية.  o
اختر الواجبات في حدود قدرات الطفل.  o

اشرح الواجبات بوضوح للقائد.  o
اشرح مهام القائد بوضوح أيًضا لÃطفال ا´خرين لتسهيل الدعم.  o

تأكد من عدم حدوث تنمر من أي قائد.  o
أشكر قائد اليوم أمام أقرانه.   o

توكاتســو هــي أنشــطة إثرائيــة يتــم تنفيذهــا £ ا�ــدارس الحكوميــة اليابانيــة. منهــا 
ــث  ــي. حي ــم الع«ج ــوف التعلي ــه £ صف ــن تطبيق ــذي Æك ــوم" ال ــد الي ــاط "قائ نش
ــن  ــؤو½ً ع ــون مس ــد، ويك ــوم واح ــة لي ــة الصفي ــادة الغرف ــ° قي ــب ع ــاوب الطال يتن
ــات، وا½حتفــاظ §ذكــرات  ــم الوجب ــب ا�قاعــد، وتقدي ــل ترتي ــة مث ا�عــÂل الروتيني
الصــف الــدرا�، ومــا إ� ذلــك. يســاعد هــذا النشــاط ا�طفــال عــ° التفكــ� بشــكل 
رقــم  ا�لحــق  (انظــر  بأنفســهم  والفخــر  با�ســؤولية،   óوالتحــ مســتقل، 

1 "توكاتسو" �زيد من التفاصيل).

قائد اليوم
(نشاط توكاتسو الياباني)
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�كــن أن يكــون للت�ســك ا�جت�عــي عــدة معــاٍن مــن وجهــات نظــر مختلفــة � بلــدان وســياقات مختلفــة. � هــذا 
ــعادة  ــة والس ــل بالراح ــا الطف ــعر به ــي يش ــة الت ــه: البيئ ــ� أن ــي ع ــك ا�جت�ع ــف الت�س ــن تعري ــب، �ك الكتي
وا�مــان، ويتمكــن مــن بنــاء ع�قــات مــع ا�طفــال مــن خــ�ل الشــعور با�نتــ�ء وا�ندمــاج وا�شــاركة 

. دعونا نلقي نظرة ع� كل من هذه ا�واضيع: 
11
والتسامح 

� السياقات ا�تأثرة بالنزاع والكوارث، �يل التوتر ا�جت�عي وال®اع ب» ا�جموعات ا�ختلفة إ¨ ا§زدياد، وعادة 
ما يكون نتيجة �ا ي12³ :

االنت�ء والدمج: 

1.6 ما هو الت�سك االجت�عي؟

2.6 ما الذي يساهم يف انخفاض مستويات الت�سك االجت�عي؟

استناًدا إ¨ تجربة منظمة وورلد فيجن � ا�ردن، حيث يعيش ا�طفال ال·جئون وا�جتمع ا�ضيف مًعا، س´كز 
� هذا الفصل ع� العوامل التي كانت حاسمة � مشاريعنا: الثقة (الفقرة رقم 5 ا�ذكورة سابًقا) والدمج � 

ا�نشطة (الفقرة رقم 8) وغياب العنف والتنمر (الفقرة رقم 9). 

يشعر ا�طفال بأن رأيهم مسموع ومهم.  .1
لÂطفال ع�قات جيدة مع الكبار.  .2

يُعامل ا�طفال على قدم المساواة.  .3
ا�صدقاء متواجدون.  .4

الثقة موجودة، عاموديًا (من الكبار والمؤسسات) وأفقيًا (ا�صدقاء).  .5
لدى ا�طفال تنظيم واضح ومفهوم للحصول على المساعدة.  .6

محدودية الموارد وارتفاع مستوى الفقر في المجتمعات المضيفة.  o
ا�خت�فات في الدين، والثقافة، وا�عراف ا�جتماعية بين ال·جئين والمجتمعات المضيفة، ونقص   o

الشبكات ا�جتماعية.  

املشاركة

لديهم حرية التعبير والمشاركة.  .7
الجميع مشمول في النشاطات.  .8

التسامح

غياب التنمر والعنف، أفقيًا وعاموديًا.  .9

الت�سك ا�جت�عي هو ا�فتاح لبيئة تعليمية آمنة. Teacher’s Handbook

6.  دعونا نعزز الت�سك االجت�عي يف التعليم العالجي

11
UNICEF Jordan, Towards a Child-led De�nition of Social Cohesion, 2019.

12
World Vision International, Social cohesion between Syrian Refugees and Urban Host Communities in 

Lebanon and Jordan, 2015
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مخاوف من انخفاض فرص الحصول على المساكن، والقدرة على تحمل تكلفتها، وتدني جودتها.  o
المنافسة على فرص العمل.   o

مخاوف حول انخفاض في جودة التعليم وا§لتحاق بالتعليم ا�ساسي.   o
برامج المساعدات، وكيف وَمن تساعد هذه البرامج.    o

التصورات المبنية على رسائل وسائل ا§ع�م.  o

شعور ا�طفال بأنهم � ينتمون ويتم استبعادهم من المجتمع المحلي.  o
التوتر وانعدام الثقة بين المجموعات المختلفة في المجتمع المدرسي.  o

التمييز، والمضايقات، والعنف، والتنمر، والتي غالبًا ما تحدث في الطريق إلى المدرسة والمنزل.  o

� ا�ردن، يتمتــع أطفــال ال·جئــ» وا�جتمعــات ا�ضيفــة بفــرص أقــل للتفاعــل مــع بعضهــم البعــض. 
ــة  ــث يحÖطلب ــ» الجنســيات، بحي ــذي يفصــل ب ــ» ال ــدارس بنظــام الفØت ــن ا� ــد م ــل العدي تعم
ــن أن  ــذا �ك ــر. ه ــد الظه ــا بع ــØة م ــ�ل ف ــرى خ ــاح، وا�خ ــدارس � الصب ــيات ا� ــدى الجنس إح

يضعف تطور الت�سك ا�جت�عي، م� يؤدي إ¨:

البيئــة التعليميــة التــي تُشــعر الطفــل بانعــدام ا�مــان والخــوف هــي بيئــة غــÛ صحيــة، وتعتــÚ مــن 
أهم العوامل التي تجعل ا�طفال يتÜبون من ا�دارس. 

� حــ» أن التعليــم الع�جــي � �كــن أن يجــد الحلــول لجميــع القضايــا ا�تعلقــة بالت�ســك 
ــة يشــعرون فيهــا  ا�جت�عــي، ولكــن مــن الــÖوري ضــ�ن أن يعيــش ا�طفــال ويتعلمــون � بيئ
با�مــان والØحيــب. مــن ا�هــم بــذل الجهــود §حــداث التغيــÛ مــن حصــص التعليــم الع�جــي نحــو 

ا�جتمع.

3.6 ملاذا يُعد الت�سك اإلجت�عي مهً� يف التعليم العالجي؟ 

إذا كان هنالك ßاسك إجت�عي � صفوف التعليم الع�جي، فإنه:
�كــن لÂطفــال تطويــر مهاراتهــم ا§جت�عيــة وا�نفعاليــة بأمــان، مــع مجموعــة آمنــة مــن ا�قــران، بغــض 
ــق  ــون كفري ــن، ويعمل ــع اáخري ــدة م ــات الجي ــة والع�ق ــال بالثق ــيتمتع ا�طف ــات. س ــن ا§خت�ف ــر ع النظ
واحــد، ويكونــوا جــزًء مــن مجموعــة، ويعــÚون عــن أنفســهم، ويســتمعون إ¨ اáخريــن. إن هــذه ا�مــور 

âورية لنموهم وتطورهم، وتحس» تعلمهم وثقتهم بأنفسهم.

مشاركة الدروس املستفادة
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ا�علمون قدوة لطلبتهم، من خ�ل إظهار ا�حØام ا�تبادل دون ßييز.  •
يجب أن يحاول ا�علمون مشاركة ا�طفال من جنسيات أو خلفيات مختلفة � أنشطة التعليم الع�جي، بقدر   •

.åما يسمح به النظام ا�در  
يجب أن يتأكد ا�علمون من عدم وجود ßييز وعنف ب» ا�طفال بسبب ا�خت�فات، حيث أن لها تأثÛًاسلبيًا   •

ع� حياة الطفل.  
يجب ع� ا�علم» مراقبة س�مة ا�طفال، والت®ف ع� الفور � حال وجود تنمر و/ أو ßييز.  •

في� ي³ بعض النصائح حول كيفية تعزيز الت�سك ا�جت�عي � صف التعليم الع�جي:
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تشــÛ ا�بحــاث مــن أجــزاء مختلفــة مــن العــاæ فوائــد الجمــع بــ» الجنســيات ا�ختلفــة 

� الغرفــة الصفيــة. عندمــا يتــم فصــل ا�طفــال � ا�درســة ضمــن نظــام فØتــ» 

مختلفتــ»، فإنهــم يصبحــوا أقــل ميــ�ً لتكويــن صداقــات مــع أفــراد ا�جموعــات 

 ،Øــز ومكاليســ ــا (هاي ــدارس مدمجــة ßاًم ــن يتعلمــون � م ــك الذي ــن أولئ ا�خــرى م

2009). يشــÛ هــذا إ¨ أن تعزيــز الت�ســك ا�جت�عــي �كــن أن �ثــل تحديًــا، خاصــة 

لÂطفــال الذيــن يدرســون ضمــن نظــام الفØتــ»، كــ� هــو الحــال � ا�ردن. ا�طفــال 

ــع  ــل م ــ� التواص ــن ع ــÛ قادري ــم غ ــع، ولكنه ــة وا�جتم ــديًا � ا�درس ــون جس قريب

بعضهــم البعــض عــÚ الحــدود ا§جت�عيــة. �كــن أن يلعــب برنامــج التعليــم الع�جــي 

دوًرا مهــً� � التغلــب عــ� هــذا التحــدي، وتعزيــز الت�ســك ا�جت�عــي بــ» ا�طفــال 

من خ�ل توفÛ فرص للتفاعل والتعرف ع� بعضهم البعض.

الت�سك ا�جت�عي هو ا�فتاح لبيئة تعليمية آمنة.

4.6 ما هو دور معلم التعليم العالجي يف مجال الت�سك اإلجت�عي؟ 

من خ�ل وجود مجموعات مختلفة من الطلبة في نفس الصف، وإظهار ا�حترام للجميع، والتعلم مع بعضهم البعض.  •
من خ�ل إخبار ا�طفال بأهمية قبول اáخرين في الصف، على سبيل المثال، "نحن متساوون بغض النظر عن   •

الخلفيات المختلفة" أو "من المهم احترام بعضنا البعض".  
من خ�ل نشر رسائل إيجابية حول تقبل اáخر على اللوحات الجدارية في الغرفة الصفية.  •

من خ�ل توزيع بطاقات، حيث يمكن لكل طالب كتابة صفة لطيفة عليها عن الطلبة اáخرين.  •
من خ�ل ا§نتباه الى أي ع�مات تحذر من وجود التوترات والتمييز والتنمر على أساس ا§خت�فات (مثل الجنسية)،   •

بما في ذلك المشاجرات، والعنف اللفظي والجسدي بين ا�طفال من مجموعات مختلفة، العبث بأثاث الغرفة الصفية   
والمرافق المدرسية، ورفض التعامل مع أطفال من جنسيات مختلفة. كما يجب التعامل مع مثل هذه الحا�ت من   

قبل المرشدين التربويين.  
من خ�ل إجراء جلسة توعوية لمقدمي الرعاية، ودعوة مجموعات مختلفة للجلوس مًعا، حتى يتمكنوا من ا§لتقاء   •

والتفاعل، ومعرفة أنهم يواجهون تحديات مشتركة.  

5.6 كيف نعزز الت�سك اإلجت�عي يف التعليم 
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أمثلة عىل نشاطات تعّزز الت�سك اإلجت�عي:

الت�سك ا�جت�عي هو ا�فتاح لبيئة تعليمية آمنة.

يستخدم معلمو التعليم الع�جي � منظمة وورلد فيجن كل�ت محددة لتعزيز الت�سك ا�جت�عي � الغرفة 
الصفية، مثل: 

ا�خوة وا�خوات  •
ا�صدقاء الطيبون  •

(نحن جميعنا) أبطال  •

باستخدام هذه الكل�ت، يشعر معلمو التعليم الع�جي � منظمة وورلد فيجن أن ا�طفال �كن أن يشعروا 
بأنهم أقرب إ¨ بعضهم البعض.

ك� ينصح ا�علمون أنك بحاجة إ¨ أن تكون استباقيًا � اكتشاف الع�مات التحذيرية للتوترات وال®اع ب» 
ا�طفال، مثل:

طالب يشعر بالغÛة من اáخرين.  •
طالب يرفض مشاركة مقعده � الغرفة الصفية، أو حتى التحدث مع اáخرين.  •

طالب يقارن نفسه بطلبة آخرين � الغرفة الصفية.  •
الطلبة الذين ينظرون إ¨ بعضهم البعض بطريقة غÛ محØمة، أو يتنّمرون ع� بعضهم البعض. يؤكد   •

معلمو منظمة وورلد فيجن داéًا أننا جميًعا متساوون، ونعيش � نفس البلد.  

خ�ل العط�ت الشتوية والصيفية، حيث � يوجد تعليم � ا�دارس الحكومية، �كن أن 
تشمل حصص التعليم الع�جي أطفاً� من مجموعات مختلفة � غرفة صفية واحدة.

أنشطة ترفيهية ج�عية لتعزيز التعاون والعمل الج�عي ب» ا�طفال من مختلف الفئات.

ا�نشطة الرياضية الج�عية مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة ،والتي �كن أن تعزز روح الفريق.

�كن للمعلم تسهيل جلسات نقاشية حول "الصداقة الجيدة"، أو �كن لÂطفال الرسم حول هذا ا�وضوع.

رح�ت ميدانية إ¨ ا�واقع التاريخية، أو ا�تاحف ،أو ا�واقع التعليمية ا�خرى. �كن لÂطفال ا�ستمتاع 
بالتجارب ال�صفية خارج ا�درسة مًعا، والتفاعل مع بعضهم البعض دون ا§هت�م بالخلفيات ا�ختلفة.

أنشطة إبداعية / ترفيهية، دمج مجموعات مختلفة

الرحالت امليدانية، دمج مجموعات مختلفة

رياضة ج�عية، دمج مجموعات مختلفة

جلسات للتأمل يف موضوع الصداقة

حصص التعليم العالجي، دمج مجموعات مختلفة
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عند إجراء ا�نشطة عبر ا§نترنت، قم بدمج مجموعات مختلفة من ا�طفال في مجموعة واحدة (على سبيل   •
المثال، من خ�ل بعض التطبيقات كالواتس آب وزووم).  

يمكن للمعلمين تعزيز التواصل ضمن المجموعات عبر ا§نترنت. على سبيل المثال، يمكن للمعلمين أن   •
يطلبوا إلى الطلبة إرسال رسالة افتراضية لبعضهم البعض، بما في ذلك ذكر النقاط ا§يجابية عن أقرانهم.   

يمكن للمعلمين تسهيل التواصل ا§يجابي بين المجموعات المختلفة في اجتماعات أو حصص افتراضية مع   •
ا§شراف الدقيق ومراقبة التفاعل والتواصل. يمكنك محاولة استخ�ص تعليقات إيجابية من ا�طفال بأن تسأل    

ا�سئلة التالية: "هل كنت تعرف زميلك من الجنسية ا�خرى من قبل؟"،  "هل أنت على استعداد لمقابلة   
صديقك الجديد (من الجنسية ا�خرى) مرة أخرى؟"،  "هل أنت على استعداد للبقاء على تواصل والحفاظ   

على صداقتك الجديدة؟".  
يجب على المعلمين إنشاء توازن بين الطرق المباشرة وغير المباشرة لشرح مفهوم ا�خت�ف للطلبة. لن   •

يفهم ا�طفال، وخاصة الصغار منهم، ما إذا كنت غير مباشر للغاية، لذلك عليك أن تخبرهم: "طلبة من   
جنسيات مختلفة". لكن حاول أ� تكون مباشًرا جًدا من خ�ل تسمية الجنسية (على سبيل المثال: السوريون   
وا�ردنيون) أو تصنيف المجموعة (على سبيل المثال: ال·جئون وا�شخاص من المجتمع المضيف)، مما قد   

يبرز ا�خت�فات.  ابدأ في الشرح بشكل غير مباشر، وحاول أن تكون محدًدا إذا لزم ا�مر.  
امنع التنمر والتمييز عبر ا§نترنت، من خ�ل مشاركة نصائح ا�مان عبر ا§نترنت مع ا�طفال واáباء،   •

ومراقبة التفاع�ت عن كثب.  

يمكن أيًضا تعزيز التماسك ا�جتماعي أثناء التعلم عن بُعد. فيما يلي بعض النصائح حول أنشطة التماسك ا�جتماعي عن بُعد:

Teacher’s Handbook.الت�سك ا�جت�عي هو ا�فتاح لبيئة تعليمية آمنة

 íنــت عندمــا تــم تعليــق التعليــم الوجاهــي بســبب تفــØا§ن Úنفــذت منظمــة وورلــد فيجــن نشــاط مســابقة عــ
فــÛوس كورونــا. اختــار ا�طفــال مجــاً� واحــًدا للمســابقة عــÚ ا§نØنــت للمشــاركة فيــه. وشــملت ا�جــا�ت: الرياضــة، 
 Úوالدرامــا، وقــراءة الكتــب، والرســم. تــم إنشــاء مجموعــات "الواتــس آب"  لــكل مجــال، وشــارك ا�طفــال عملهــم عــ

كل مجموعة. � نهاية ا�سابقة عÚ ا§نØنت، تم إجراء جلسات افØاضية عÚ "زووم"  �ناقشة عمل كل طفل.

كيف عززنا الت�سك ا�جت�عي عÚ ا§نØنت:
ــاء  ــة ا�طفــال � بن ــع الدرامــا ومجــا�ت الرســم لتتمحــور حــول الت�ســك ا�جت�عــي، وتجرب تــم تخصيــص مواضي
صداقــة جيــدة مــع اáخريــن مــن جنســيات مختلفــة. قــام ا�علمــون ïطابقــة طفلــ» مــن جنســيات مختلفــة §رســال 
ــام  ــا، ق ــس آب". أيًض ــة "الوات ــران � مجموع ــل ا�ق ــة حــول عم ــت م�حظــات إيجابي ــي تضمن "رســالة شــكر"، والت
ــة  ــة بغــض النظــر عــن الجنســية، مــن خــ�ل جلســة التأمــل ا�فØاضي ا�علمــون بتســهيل نشــاط التأمــل � الصداق

باستخدام أسئلة مثل:

هل قابلت أصدقاء جدد من جنسيات مختلفة خ�ل ا�سابقة؟  o
هل تريد مقابلتهم واللعب معهم � ا�درسة أو الحي؟  o

ما هو شعورك عند التعامل مع أقرانك من جنسيات مختلفة أثناء ا�سابقة؟  o
هل ترغب � ا�ستمرار � تكوين صداقات معهم � ا�ستقبل؟  o

مشاركة الدروس املستفادة
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مقدمــو الرعايــة هــم شــخص أو أشــخاص مســؤولون عــن رعايــة الطفــل � ا�نــزل، وقــد يشــملون أحــد الوالديــن، 
الجد، الجدة، وأحد أفراد ا��ة ا�متدة، وفًقا لظروف العائلة.

َمن هم مقدمو الرعاية؟

هناك مستويات إلرشاك مقدمي الرعاية يف التعليم العالجي.  �كنك أن تبدأ من املستوى األول.

ا�ستوى الثالث: وضع 
منهجية منظمة لطرق 
مشاركة مقدمي الرعاية

ا�ستوى الثا�: تشجيع ا�شاركة 
النشطة �قدمي الرعاية

ا�ستوى ا�ول: التواصل الوثيق مع مقدمي 
الرعاية (بشكل فردي)

كيف �كن إرشاك مقدمي الرعاية يف التعليم العالجي؟ 

ملاذا يعترب إرشاك مقدمي الرعاية يف التعليم العالجي مهً�؟ 

1.7 دعونا نرشك مقدمي الرعاية يف التعليم العالجي. 

إن تقديم الدعم والتشجيع من ِقبل مقدمي الرعاية يلعب دوًرا جوهريًا في تشجيع   •
ا�طفال للذهاب إلى المدرسة، وتحفيزهم على التعلم.   

مقدمو الرعاية هم ا�كثر دراية بحياة أطفالهم، وا�عمال اليومية التي يقومون بها. يمكنك   •
تحسين كيفية توفير أنشطة التعليم العµجي بناًء على مµحظاتهم، بما في ذلك ما يعانيه   
الطلبة أثناء الدراسة، والتحديات التي يواجهونها في المنزل، والدعم الذي يحتاجون إليه   

لمادة دراسية معينة.  
يمكن لمقدمي الرعاية مساعدة ا�طفال في مراجعة ما تعلموه في حصص التعليم   •

العµجي، إذا تواصلت معهم بشكل جيد حول نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وقمت   
بتزويدهم بأساليب تربوية لدعم ا�طفال في المنزل.  

عندما يكون لديك طفل يعاني من مشكلة سلوكية ما في الغرفة الصفية، فأنت بحاجة   •
إلى إشراك مقدمي الرعاية للتعرف على الخلفية وا�سباب المتعلقة بالموضوع، وتقديم   

الدعم المناسب للطفل و�هله.  

بناء الثقة ÂÃاك مقدمي الرعاية � التعليم العµجي Teacher’s Handbook

7.  دعونا نرشك مقدمي الرعاية واملجتمع املحيل يف التعليم العالجي

املستوى األول: التواصل الوثيق مع مقدمي الرعاية (بشكل فردي)      

بدايًة، يجب عليك أن تتواصل مع أهاÅ الطلبة بشكل منتظم، فيÄ يتعلق بحصص التعليم العµجي وأداء أطفالهم. 
فالتواصل بشكل منتظم مهم � بناء الثقة مع مقدمي الرعاية، واÆستجابة Æحتياجات الطفل بشكل مناسب و� الوقت 

ا�ناسب. استمع جيًدا �قدمي الرعاية حول التحديات السلوكية التي يواجهها ا�طفال، وقدم ا�شورة حول كيفية 
التعامل معها �ساعدتهم � التغلب عÊ هذه التحديات.  Éكنك التواصل معهم شخصيًا، أو عÈ مكا�ة هاتفية، أو من 

خµل االرسائل النصية. من ا�هم جداً أن تتعرف عÊ مقدمي الرعاية أثناء تواصلك معهم.

ركة
شا

 ا�
ستوى

م
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املستوى الثا£: تشجيع املشاركة النشطة ملقدمي الرعاية

ــا، Éكنــك تشــجيع مقدمــي الرعايــة عــÊ ا�شــاركة بشــكل أكــÈ � التعليــم العµجــي، مــن خــµل زيــادة وعيهــم  ثانيً
بأهميــة تعليــم وتنميــة ا�طفــال، وتحفيزهــم مــن خــµل إجــراء حلقــات نقاشــية معهــم. Éكــن أن تكــون الحلقــات 
 Èالنقاشــية منظمــة ورســمية. قــد تتضمــن بعــض ا�مثلــة الجلســات الرســمية التــي تُجــرى معهــم بشــكل شــهري، أو عــ

اللقاءات وا�نشطة غÏ الرسمية.

بناء الثقة ÂÃاك مقدمي الرعاية � التعليم العµجي

نصائح للتواصل مع مقدمي الرعاية

ابدأ التواصل مع مقدمي الرعاية من البداية عند بدء التعليم العµجي.  •
قدم معلومات مفصلة حول التعليم العµجي، وأجب عن أسئلتهم ومخاوفهم.  •

احصل عÊ معلومات من مقدمي الرعاية خاصًة حول الكيفية التي يفضلون بها التواصل معهم، وما هي ا�عيقات   •
التي قد توجد أمامهم للمشاركة � التعليم العµجي.  

كن حذًرا بشأن الثقافة ا�تعلقة بالنوع اÆجتÄعي: قد Æ يقبل بعض اÓباء اتصال ا�علمÒ الذكور بأمهات الطلبة,    •
وقد Æ ترغب بعض ا�مهات بتواصل ا�علÄت مع اÓباء.  

احصل عÊ معلومات حول إمكانية التواصل معهم بوسائل بديلة � حالة تعذر الوصول إÔ أرقام الهواتف   •
ا�ساسية.   

كن واضًحا ومباÂًا عند توصيل رسالة ما إÔ مقدمي الرعاية، وÆ تقدم الوعود بأي Õء É Æكنك دعمه.  •

� كثــÏ مــن ا�حيــان، Æ توجــد متابعــة لتعلــم الطلبــة مــن قبــل مقدمــي الرعايــة � ا�نــزل. لذلــك،
ــال. ــم ا�طف ــة تعل ــاون ومتابع ــة للتع ــي الرعاي ــب إÔ مقدم ــم أن نســتمر بصــÈ � الطل ــن ا�ه م

-معلم تعليم عµجي � منظمة وورلد فيجن
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Teacher’s Handbookجيµالتعليم الع �اك مقدمي الرعاية ÂÃ بناء الثقة

ــوق  ــل حق ــات مث ــة، تغطــي موضوع ــي الرعاي ــع مقدم ــد فيجــن جلســات شــهرية م ــة وورل أجــرت منظم
الطفــل واحتياجاتــه، وأهميــة التعليــم، وتربيــة ا�بنــاء (مســؤولية الوالديــن، وأســاليب تربيــة ا�بنــاء، وÖــو 
الطفــل وأنــواع الشــخصية)، وإســاءة معاملــة ا�طفــال. فيــÄ يــØ بعــض الــدروس وا�مثلــة عــÊ الرســائل 

ا�وجهة �قدمي الرعاية:

من ا�همية بمكان استخدام طرق مختلفة لدعوة مقدمي الرعاية، مثل بطاقة دعوة، ورسالة نصية  •
للوصول إلى نطاق أوسع.  

من المهم أن تكون مرنًا في تحديد الجلسة (الوقت، والمكان، وحالة الطقس، وما إلى ذلك) حتى  •
يتمكن مقدمو الرعاية من المشاركة قدر اÃمكان، والتشاور مع مقدمي الرعاية اÓخرين أيًضا.  
تعرف على احتياجات مقدمي الرعاية، وقدم المشورة بشأن تلبية تلك اÆحتياجات. في بعض  •

ا�حيان يكون من الجيد إشراك الخبرات الخارجية لتلبية احتياجاتهم.  
اتخذ الجلسات كفرصة للتواصل بشكل أكبر مع مقدم الرعاية للطفل الذي Æ يواظب على  •

الحضور أو أدائه ضعيف في صفوف التعليم العµجي، أثناء أو بعد الجلسات.  

رسائل مهمة لمقدمي الرعاية (مثال منظمة وورلد فيجن)
إن تربية الطفل أمر رائع، لكنه صعب أيًضا، خاصة بدون وجود دليل أو كتيّب.  •

يحتاج ا�طفال ويستحقون أفضل رعاية ممكنة، لذلك من المهم أن نستمر في التعلم أكثر عن تربية   •
ا�بناء.  

Æ توجد وصفة جاهزة لتربية مثالية. ما يصلح لطفل قد Æ يصلح لطفل آخر.  •
مقدمو الرعاية هم المعلمون ا�وائل �طفالهم، لذا تصرف بالطريقة التي تريد أن يتصرف بها ا�طفال. أن   •

تكون قدوة حسنة هو أحد أفضل ا�شياء التي يمكنك القيام بها من أجل الطفل.  
تؤثر المشاعر السلبية على سلوكياتنا وكيفية ارتباطنا با�طفال. يمكن أن تمنع المشاعر السلبية مقدمي   •

الرعاية من أن يكونوا قدوة حسنة لßطفال. لذا، نحن بحاجة إلى تعلم كيفية التعامل مع مشاعرنا السلبية   
لنصبح بالفعل قدوة حسنة �طفالنا.  

مثال على أسلوب تربية ا�بناء اÃيجابية، هو عندما يقدم مقدمو الرعاية المودة والدعم، يجب عليهم أيًضا   •
وضع قواعد وقوانين محددة �بنائهم ليلتزموا بها.   

ممارسة الطفل لسلوك معين Æ يعني أن الطفل يحمل صفة هذا السلوك.  •
ينبغي تشجيع الجوانب اÃيجابية لشخصية الطفل، كما يجب السيطرة على الجوانب السلبية أو إعادة   •

توجيهها.  
السلوكيات الصعبة Æ تعني دائًما أن الطفل يحتاج إلى "مساعدة من شخص مختص".  •

يحتاج مقدمو الرعاية إلى التحلي بالصبر والتفهم والرعاية بشكل خاص مع ا�طفال الذين عانوا من   •
الفقدان أو الصدمة.  

يجب على مقدمي الرعاية طلب المساعدة من اÓخرين إذا Æحظوا أي تغييرات كبيرة أو سلوك غير   •
عادي.  

مشاركة الدروس املستفادة
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املستوى الثالث: وضع منهجية منظمة لطرق مشاركة مقدمي الرعاية

ثالثـًـا، Éكنــك إÂاك مقدمــي الرعايــة بشــكل أكــÈ � التعليــم العµجــي مــن خــµل تنظيــم مجموعــات �ناقشــة وتطويــر 
خطــط عمــل لتحســÒ التعليــم العµجــي. Éكنــك اÆنضــÄم إÔ مجموعــة موجــودة، مثــل رابطــة اÓبــاء وا�علمــÒ أو 
ــة  ــن مجموع ــك تكوي ــات الرئيســة.  أو Éكن ــم العµجــي � ا�وضوع ــن شــمول التعلي ــد م ــة إدارة ا�درســة، وتأك لجن

جديدة للáكيز عÊ التعليم العµجي وطلبته.

واجهــت منظمــة وورلــد فيجــن تحديـًـا يتمثــل � أن مقدمــي الرعايــة كانــوا مشــغولÒ جــًدا � ا�نــزل، أو � 
اÆجتÄعــات ا�خــرى للمدرســة، وã يتمكنــوا مــن إيجــاد الوقــت لâلتــزام باجتÄعــات التعليــم العµجــي. مــع 
وضــع ذلــك � اÆعتبــار، تــوä منظمــة وورلــد فيجــن بــأن تقــوم بتوضيــح هــدف اللجنــة وســبب الحاجــة 

لها �قدمي الرعاية، وأن تكون مرنًا � تحديد توقيت اÆجتÄعات.

مشاركة الدروس املستفادة
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أعضــاء ا�جتمــع ا�حــØ هــم أولئــك الذيــن ينتمــون إÔ ا�جتمــع الــذي يُطبــق فيــه التعليــم العµجــي. عــÊ ســبيل 
ا�ثــال؛ رئيــس البلديــة، وقــادة ا�جتمــع (� ا�ردن: كا�ختــار ورجــال الديــن)، والåطــة ا�جتمعيــة، وا�ســاتذة � 

الجامعات، وا�نظÄت ا�حلية، وا�تطوعون � ا�جتمع، وما إÔ ذلك. هؤÆء جميًعا لهم دور كبÏ � ا�جتمع.

َمن هم أعضاء املجتمع املحيل؟

عــÊ غــرار مقدمــي الرعايــة، هنــاك مســتويات مختلفــة مــن مشــاركة أفــراد ا�جتمــع � التعليــم العµجــي، بــدًء مــن 
التواصل الوثيق مع ا�فراد إÔ وضع منهجية منظمة أكÂÃ çاكهم.  

كيفية إرشاك املجتمع املحيل يف التعليم العالجي  

حتى يتم الحصول عÊ دعمهم ومساندهم � التأكد من وصول ا�طفال بأمان من وإÔ حصص التعليم   •
العµجي � ا�جتمع.  

Éكن �عضاء ا�جتمع ا�حØ، وخاصة ا�ؤثرين � ا�جتمع، أن يلعبوا دوًرا رئيًسا � زيادة الوعي بأهمية   •
التعليم. قد تؤدي دعوتهم إÔ  أنشطة التعليم العµجي أو اجتÄعات مقدمي الرعاية إÔ تحسÒ فهمهم    

�همية التعليم العµجي الذي Éكنهم نقله إÔ اÓخرين � ا�جتمع.  

ملاذا يُعد إرشاك املجتمع املحيل يف التعليم العالجي مهً�؟

2.7 دعونا نشارك املجتمع املحيل يف التعليم العالجي 

املستوى األول: التواصل الوثيق مع أفراد املجتمع املحيل      

أفضــل ا�Äرســات هــي تحديــد الشــخص ا�ؤثــر الــذي يحظــى باÆحــáام � ا�جتمــع، مثــل رجــال الديــن أو أســاتذة 
الجامعــات. Éكنــك التواصــل مــع مديــري ا�ــدارس �عرفــة مــن هــم ا�ؤثــرون � ا�جتمــع وكيفيــة التواصــل معهــم. 
عــاًدة، لــدى مديــري ا�ــدارس عµقــات جيــدة مــع ا�ؤثريــن � ا�جتمــع. بعــد ذلــك، قــم بدعوتهــم إÔ اجتــÄع لتوضيــح 
أهميــة وفوائــد التعليــم العµجــي، èــا � ذلــك الرســالة وا�هــداف. إذا ã تكــن مــن ا�جتمــع ا�حــØ، فحــاول أن تفهــم 

ا�عراف والقيم، واعلم أنه قد تكون هناك مجموعات وديناميكيات مختلفة � ا�جتمع.

نصائح للتواصل مع أعضاء املجتمع املحيل 

التواصل المتسم باÆحترام هو مفتاح لبناء الثقة مع أفراد المجتمع. على سبيل المثال، من المهم الرد على   •
مكالمتهم في الوقت المناسب، والتشاور معهم عن كثب، والرد على مµحظاتهم واحًدا تلو اÓخر.  

نظًرا �ن لديهم فهًما أعمق للمجتمع، فإن المؤثرين يعرفون كيفية الوصول والتواصل بشكل فّعال مع الناس   •
في المجتمع، حتى أولئك الذين يصعب الوصول إليهم.  

اطلب إلى أعضاء المجتمع المحلي دعم تلبية احتياجات مقدمي الرعاية والتغلب على التحديات التي   •
يواجهونها. قد يشعر مقدمو الرعاية براحة أكبر عند التحدث مع المؤثرين في المجتمع. يمكن لبعضهم توجيه   

ومساعدة مقدمي الرعاية في إيجاد بعض الحلول.  
قد تجد إشراك المؤثرين في المجتمع في التعليم العµجي صعبًا، بسبب انشغالهم بأمور عديدة أخرى. مع   •

ذلك، التواصل معهم يُعد أمًرا جيًدا.  
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املستوى الثا£: تشجيع املشاركة النشطة للمجتمع املحيل 

شــجع أفــراد ا�جتمــع ا�حــØ عــÊ ا�شــاركة � أنشــطة التعليــم العµجــي.  عــÊ ســبيل ا�ثــال، قــم بدعوتهــم 
لحضور الجلسات مع مقدمي الرعاية. 

� إحــدى جلســات مقدمــي الرعايــة � منظمــة وورلــد فيجــن، ìــت دعــوة قــادة ا�جتمــع والåطــة �ناقشــة 
ا�خاطــر التــي يواجههــا ا�طفــال � ا�جتمــع باســتخدام "خرائــط ا�خاطــر" التــي أنشــأها ا�طفــال مــن خــµل 
الرســومات، والتــي توضــح ا�ناطــق التــي شــعروا فيهــا بعــدم ا�مــان. كان هــذا النشــاط ناجًحــا جــًدا، حيــث 
ìكــن مقدمــو الرعايــة وقــادة ا�جتمــع مــن إجــراء مناقشــة جــادة حــول خرائــط ا�خاطــر، ومــن هــذا النشــاط 

قرروا أن تقوم الåطة ا�جتمعية بدوريات � ا�نطقة ا�حيطة èدارس اÃناث. الدروس ا�ستفادة هنا: 

Éكن أن يكون استخدام بعض ا�صادر مثل رسومات ا�طفال مؤثًرا وفعاÆً � زيادة الوعي.  •
من ا�همية èكان دعوة أعضاء مؤثرين � ا�جتمع، ممن لديهم ا�عرفة والخÈة ا�ناسبة،   •

لتسهيل ا�ناقشات حول ا�وضوعات الرئيسة.  

املستوى الثالث: وضع منهجية منظمة لطرق مشاركة املجتمع املحيل

ا�ســتوى الثالــث مــن ا�شــاركة هــو وضــع منهجيــة منظمــة للطــرق التــي تتــم مــن خµلهــا مشــاركة أعضــاء ا�جتمــع 
ا�حــØ � تحســÒ التعليــم العµجــي. بعــض ا�مثلــة تتضمــن: دعــوة أعضــاء ا�جتمــع ا�حــØ لµنضــÄم إÔ رابطــة اÓبــاء 
وا�علمÒ ، أو لجان اÃدارة ا�درسية. أو إÂاكهم ضمن مجالــــس التطويــــر الáبويـــة علـــى مســـتوى شـــبكات ا�ـدارس 
وعلـــى مســـتوى مديريـــات الáبيـــة والتعليـــم؛ إذ يتـرأس هـذه ا�جالـس أحـــد أعضـاء ا�جتمـع ا�حلـــي، وتقـوم هـذه 
ا�جالـــس بإعـــداد الخطـــط التطويريـة وتنفيذهـا مـــن أجـل تحسـÒ أداء ا�درسـة. وتهـدف هـــذه ا�جالـس إلـى دعـم 
التحول نحـــو الµمركزية فـــي إدارة عمليتـــي التعلـــم والتعليـــم، وإشـــراك ا�جتمـــع ا�حلـــي فـــي دعـــم أداء ا�ـدارس 
الحكوميـــة وتقييمـــه، وتقـــوم أيًضـــا بدراســـة اÆحتياحات ا�شـــáكة للمـــدارس فـي الشـــبكة، وتحديـــد ا�جاÆت ذات 
ا�ولويــة، كنتائـــج تحصيـــل الطلبـــة وســـلوكهم والعنـــف ا�درســـي، ودمـــج الطلبـــة ذوي اÃعاقــة، ومشــكµت البنيـــة 

التحتيـة والتنميـة ا�هنيـة، ومـا إلـى ذلـك، وتقدÉهـا لفريـق التطويـر فــي ا�ديريــة13 . 
وبالتــاÉ ,Åكــن دمــج مواضيــع التعليــم العµجــي ضمــن أجنــدة هــذه ا�جموعــات وا�جالــس، وتفعيــل دور ا�جتمــع 

ا�حØ � تحسÒ و تطوير أنشطة التعليم العµجي.

   13وزارة الáبية والتعليم، الخطــة اÆسáاتيجية لـوزارة الáبيـة والتعليـم 2022-2018
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ما هو التعلم عند بُعد؟ وملاذا نحتاجه؟

نظــام التعليــم عــن بُعــد يتيــح للطلبــة التعلــم مــن بيوتهــم، بــد�ً مــن تواجدهــم فــي الغرفــة الصفيــة للتعلــم بشــكل 
ــزة،  ــوات التلف ــ�ل قن ــن خ ــال، م ــد ل�طف ــن بُع ــم ع ــتمرارية التعل ــان اس ــارات لضم ــدة خي ــاك ع ــي. هن وجاه
وتطبيقــات الهاتــف المحمــول، أو مــن خــ�ل منصــة تعليميــة عبــر ا�نترنــت. فــي هــذا الفصــل، نقــدم بالتفصيــل 
تجربتنــا فــي التعلــم عــن بُعــد عبــر ا�نترنــت، باســتخدام التقنيــات الحديثــة أثنــاء جائحــة كورونــا.  يُعــد التعلــم 
عــن بُعــد مفيــًدا عندمــا � يمكنــك توفيــر حصــص تعليــم ع�جــي وجاهيًــا، خصوًصــا أثنــاء جائحــة كورونــا والتوقــف 
عــن تقديــم التعليــم الوجاهــي. التعلــم عــن بُعــد، باســتخدام اســتراتيجيات وتقنيــات التدريــس المختلفــة، لديــه 
ــم بشــكل فّعــال. يمكــن تطبيــق هــذه ا�ســتراتيجيات  القــدرة علــى تحســين تجربــة الطلبــة والوصــول إلــى التعلّ
فــي ســياق الطــوارئ، مثــل الوبــاء، ولكــن يمكــن أن تكــون مفيــدة أيًضــا فــي دمجهــا فــي اµوقــات العاديــة، مــع 

دمج نهج التعليم المتمازج الذي يجمع بين التعلم عن بُعد والتعلم في الغرفة الصفية أيًضا. 
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8.  دعونا نفّعل التعليم العالجي عن بُعد

ــدة ¼  ــد فيجــن متأك ــة وورل ــن منظم ــ¿ ¾ تك ــد؟ بين ــن بُع ــم الع�جــي ع ــÂ دروس التعلي ــن توف هــل Ãك
ــد  ــم الع�جــي عــن بُع ــم اµطفــال مــن خــ�ل التعلي ــد مــن التحســينات ¼ تعل ــة، فقــد شــهدنا العدي البداي
وتلقينــا أيًضــا تعليقــات إيجابيــة مــن مقدمــي الرعايــة. Ãكــن تقديــم دروس ع�جيــة فعالــة عــن بُعــد، كــ¿ 
أن اســتمرار التعليــم أثنــاء إغــ�ق اÆدرســة أمــر مهــم، خاصــة بالنســبة للطلبــة ¼ التعليــم الع�جــي لتجنــب 

تأخر اµطفال ¼ تعليمهم.
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القواسم املشرتكة واالختالفات ب� التعليم العالجي عن بٌعد والتعليم الوجاهي

االختالف يف التعليم عن بُعد

يتوقع من املعلم�:

أن يكون لديهم مهارات التيسير باستخدام التقنيات   •
التكنولوجية.  

تشجيع الطلبة µخذ زمام اµمور في عملية تعلمهم.  •
تعويض غياب التفاعل بين المعلمين والطلبة   •

وجاهيًا،  من خ�ل توفير التعلم التفاعلي للطلبة   
باستخدام التكنولوجيا وتوفير موارد تعليمية سهلة   

ا�ستخدام.   
اشراك مقدمي الرعاية بهدف الوصول إلى التعلم   •

المنزلي الناحج.   

القواسم املشرتكة

يتوقع من املعلم�:

التركيز على الفروق الفردية بين الطلبة.  •
تطبيق استراتيجيات التدريس المناسبة.  •

تسهيل عملية التعلم المنظمة.  •
تقويم مدى تقدم الطلبة في عملية تعلمهم.  •

Ãكنك توفÂ التعليم الع�جي عن بُعد وبشكل فّعال
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ما هي أشكال التعليم عن بُعد؟ 

هل يعترب التعليم عن بُعد فّعاالً؟ 

ــت فــي نفــس الوقــت، وفــي وقــت محــدد �عطــاء دروس  ــر ا�نترن ــة عب ــم المتزامــن: يلتقــي المعلمــون والطلب التعل
التعليــم الع�جــي عبــر  منصــة تعليميــة مثــل الصفــوف ا�فتراضيــة عبــر منصــة جوجــل (Google Classrooms)، أو 

من خ�ل بعض التطبيقات مثل "زووم".

التعلــم غيــر المتزامــن: يوفــر المعلمــون للطلبــة مصــادر تعليميــة (مثــل مقاطــع الفيديــو، وأوراق العمــل ا�لكترونيــة، 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــبهم، وف ــي تناس ــرعة الت ــا بالس ــة عليه ــل الطلب ــة)، ويعم ــائل الصوتي ــة، والرس ــروض التقديمي والع

يناسبهم.

التعلــم المتمــازج: يجمــع المعلمــون مــا بيــن التعليــم عبــر ا�نترنــت من خــ�ل منصــات تعليميــة وتطبيقــات تكنولوجية، 
وبيــن التعليــم الوجاهــي فــي الغرفــة الصفيــة، وهــذا يمكــن تطبيقــه فــي الظــروف العاديــة. أمــا فــي ظــروف الطــوارئ، 
مثــل جائحــة كورونــا، فيمكــن للمعلــم المــزج بيــن التعليــم المتزامــن مــع غيــر المتزامــن، علــى ســبيل المثــال، يرســل 
المعلــم مصــادر التعلــم الخاصــة باµســبوع مــن خــ�ل التطبيقــات التكنولوجيــة (تعليــم غيــر متزامــن)، ويعقــد جلســة 
عبــر تطبيــق "زووم" مــع الطلبــة خــ�ل اµســبوع لمتابعــة ومناقشــة الموضــوع الــذي تمــت تغطيتــه فــي مصــادر التعلــم 

المرسلة إلى الطلبة (تعليم متزامن).

Teacher’s Handbook

"أعتقــد أن ا�ختــ�ف الرئيــÒ بــÑ التعليــم الوجاهــي والتعليــم عــن بُعــد، هــو أننــا � نســتطيع 
رؤيــة الطلبــة أو التفاعــل معهــم كــ¿ ¼ الغرفــة الصفيــة. فهنالــك صعوبــة ¼ بنــاء ع�قــة قويــة مــع 

اµطفال."

- معلم التعليم الع�جي ¼ منظمة وورلد فيجن

Ãكنك توفÂ التعليم الع�جي عن بُعد وبشكل فّعال

تعد جودة التدريس أكÔ أهمية من التطبيقات التي يتم من خ�لها إرسال الدروس - م¿   .1
يعني أنه � يزال بإمكان الطلبة التعلم من خ�ل التعليم عن بُعد.  

يُعد ض¿ن الوصول إÖ التكنولوجيا أمًرا أساسيًا، خاصة للطلبة الذين � Ãتلكونها.   .2
Ãكن أن يساعد التفاعل بÑ اµقران ¼ زيادة الدافعية لديهم، وتحسÑ نتاجات التعلم ¼   .3

التعليم عن بُعد.  
إن تشجيع الطلبة ¼ ا�عت¿د عØ أنفسهم Ãكن أن يؤدي إÖ تحسÑ نتاجات التعلم.  .4

هنالك العديد من اµساليب اÆختلفة للتعليم عن بُعد التي تناسب اÆهام اÆختلفة وأنواع   .5
اÆحتوى الدراÙ- من اÆهم أن يختار اÆعلمون أفضل اµساليب التي تناسب اÆحتوى   

التعليمي والفئة العمرية للطلبة.   

في¢ ييل خمسة عوامل رئيسة للتعلم الفّعال عن بُعد:

‘INEE, ‘Best evidence on supporting students to learn remotely
https://inee.org/resources/best-evidence-supporting-students-learn-remotely
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1. قم بتطوير خطة درس للتعلم عن بُعد

2. قم بتصميم املواد التعليمية 

Teacher’s Handbookالتعليم الع�جي عن بُعد وبشكل فّعال Âكنك توفÃ

نصائح حول الدور الجديد للمعلم� يف التعلم غ¥ املتزامن

ــة  ــن عملي ــؤولÑ ع ــون مس ــث يصبح ــة، حي ــØ الطلب ــً� ع ــا ثقي ــن عبئً ــÂ اÆتزام ــد غ ــن بُع ــم ع ــع التعل يض

تعلمهــم. يحتــاج معلمــو التعليــم الع�جــي إÖ دعــم اµطفــال لتقويــة مهاراتهــم ¼ التنظيــم الــذاÜ وا�دارة 

ــم  ــل دور اÆعل ــة ¼ أداء اÆهــام. يتمث ــة، مثــل وضــع جــدول دراÙ يومــي أو أســبوعي، وعــدم اÆ¿طل الذاتي

الجديد ¼ دعم اµطفال ¼ بناء تلك اÆهارات والس¿ح لهم بتوÝ مسؤولية تعلمهم.

عنــد التخطيــط للتدريــس عــن بُعــد، فــإن تطويــر خطــة درس جيــدة يعتــß مــن اµمــور اÆهمــة كــ¿ هــو الحــال 

¼ التعليــم الوجاهــي.  مــن اÆتوقــع أن يبــدع اÆعلمــون بشــكل خــاص ¼ تنظيــم خطــط الــدروس عــن بُعــد. 

عــØ ســبيل اÆثــال، قــد يرســل اÆعلــم مقاطــع فيديــو للــدروس إÖ الطلبــة أو�ً، ثــم يقــوم بإعــداد وتقديــم 

حصــة افâاضيــة مــع الطلبــة (عــن طريــق تطبيــق "زووم" مثــ�ً). بالنســبة Æقاطــع الفيديــو، � Ãكنــك مشــاهدة 

ردود الفعــل الفوريــة للطلبــة عليهــا، لذلــك فإنــه مــن اÆهــم أن يتــم ãح مفاهيــم وأفــكار الــدرس بوضــوح 

ــة اÆدمجــة مــع الوســائل  ــاة الواقعي ــة ملموســة مــن مواقــف الحي ــم أمثل ــك تقدي ــال، Ãكن (عــØ ســبيل اÆث

ــط  ــث: التخطي ــل الثال ــØ الفص ــ�ع ع ــى ا�ط ــل، يرج ــن التفاصي ــد م ــة).  Æزي ــموعة واÆرئي ــة اÆس التعليمي

لدروس التعليم الع�جي.

يُعــد إنشــاء مجموعــة مــن خــ�ل بعــض التطبيقــات مثــل "الواتــس آب"  أحــد أبســط الطــرق وأســهلها لتســهيل 

بيئــة التعلــم عــن بُعــد.  Ãكــن للمعلمــÑ إرســال مصــادر تعليميــة متنوعــة بســهولة مــن خــ�ل هــذه التطبيقــات، 

وÃكــن Æقدمــي الرعايــة الوصــول إÖ هــذه التطبيقــات.  فيــ¿ يــå بعــض النصائــح لتجهيــز هــذه اÆــواد وإرســالها 

من خ�ل التطبيقات ا�لكâونية:

فيديــو الــدرس: اجعــل مقاطــع الفيديــو اÆســجلة بســيطة وواضحــة ووديــة وقصــÂة.  (انظــر اÆلحــق رقــم   •

Æ 2عرفة كيفية إنشاء الفيديوهات التعليمية).

أوراق العمــل ا�لكâونيــة: اجعلهــا بســيطة وملونــة ودقيقــة بنــاًء عــØ نتاجــات التعلــم، وتذكــر أن تتابــع   •

تقــدم الطلبــة مــع تقديــم التغذيــة الراجعــة اÆناســبة لــكل طالــب. (انظــر اÆلحــق رقــم Æ 2عرفــة 

كيفية إنشاء واستخدام أوراق العمل).  

دعونا نقدم دروس التعليم العالجي عن بُعد
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تعــد الحصــص ا�فâاضيــة التــي تســتخدم بعــض التطبيقــات ا�لكâونيــة عــß ا�نâنــت طرقـًـا شــائعة لتقديــم الــدروس 

عــن بُعــد، حيــث Ãكــن إãاك عــدد كبــÂ مــن الطلبــة ¼ وقــت واحــد. قــد تحتــاج إÖ تنزيــل وإنشــاء حســاب للتطبيــق، 

والحصــول عــØ رابــط للحصــة ا�فâاضيــة، وإرســاله إÖ الطلبــة. وّجــه الطلبــة لتنزيــل نفــس التطبيــق، حتــى يتمكنــوا 

مــن ا�نضــ¿م إÖ الحصــة عــن طريــق النقــر عــØ الرابــط الــذي ترســله. يرجــى ا�طــ�ع عــØ اÆلحــق رقــم 

2 للحصول عØ قاæة النصائح حول كيفية إجراء حصة افâاضية تشاركية.

ضــع ¼ اعتبــارك أيًضــا أن هــذه التطبيقــات ا�لكâونيــة عــß ا�نâنــت تتطلــب عــادًة اتصــا�ً قويـًـا ومســتقًرا با�نâنــت. 

ــل هــذه  ــâدد. ¼ مث ــت أو نطــاق ال ــة ا�نâن ــة حزم ــدم كفاي ــن اÆشــاركة بســبب ع ــة م ــد � يتمكــن بعــض الطلب ق

الحــا�ت، قــد يرغــب اÆعلمــون ¼ التفكــÂ ¼ خيــارات أخــرى للتفاعــل مــع الطلبــة مثــل اســتخدام الرســائل النصيــة، أو 

اÆكاÆات غÂ اÆرئية، أو غÂها من خيارات التعلم غÂ اÆتزامن.

Teacher’s Handbookالتعليم الع�جي عن بُعد وبشكل فّعال Âكنك توفÃ

3. قم بإعطاء حصة افرتاضية (درس متزامن عرب اإلنرتنت)

4. التعيينات (املهام التعليمية)

با�ضافة إÖ أوراق العمل، Ãكنك إعطاء مهام للطلبة لتعزيز اÆوضوعات الدراسية:

يجب أن تكون اÆهام بسيطة وقابلة للتطبيق ¼ الحياة اليومية: عØ سبيل اÆثال، إذا قمت بçح حرف من    •

الحروف اµبجدية، Ãكنك أن تطلب إÖ الطلبة جمع أو ذكر عçة أشياء ¼ اÆنزل تبدأ بهذا الحرف.  

 Ñولكن كافية حتى يتم إبقاء الطلبة متواصل ،Âمن الجيد أن يكون لديك مهاًما تعليمية (ليس بالقدر الكب  •

مع مواضيع الدروس خ�ل اµسبوع).  

حدد مجموعة متنوعة من اÆهام التعليمية، حتى � يشعر الطلبة باÆلل من تكرار نفس اÆهمة.   •

نصائح لتصميم املواد التعليمية 

ــل أن  ــن المحتم ــي م ــم الع�ج ــة التعلي ــارك أن طلب ــي اعتب ــع ف ــكان. ض ــدر ا�م ــة ق ــات للطلب ــيط المعلوم تبس
ــا  يكونــوا منهمكيــن فــي التركيــز علــى الكثيــر مــن الكلمــات أو التعليمــات. كمــا أن عــدم وجــود تفاعــل وجاهيً
يجعــل مــن الصعــب علــى اµطفــال ا�ســتمرار فــي التركيــز، وقــد يعيــق الرغبــة فــي التعلــم. يتوقــع مــن المعلميــن 

تصميم مقاطع فيديو ومواد تقدم المعلومات بطريقة بسيطة وواضحة.

نصائح إلعطاء حصة افرتاضية

قــد يحتــاج المعلمــون إلــى توجيــه الطلبــة ومقدمــي الرعايــة حــول كيفيــة اســتخدام التطبيقــات عبــر ا�نترنــت، 
حيــث قــد يواجــه البعــض منهــم صعوبــات فــي اســتخدامها. قــم بإعــداد مقطــع فيديــو ســهل الفهــم لتوجيههــم 

باستخدام إرشادات واضحة خطوة بخطوة.
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¼ التعلــم عــن بُعــد، يُتوقــع مــن اÆعلمــÑ متابعــة الطلبــة بشــكل مكثّــف أكــÔ مــن التعليــم الوجاهــي. إســتخدم 
النصائح التالية حول كيفية تقديم التغذية الراجعة بطريقة تحفيزية:

تقديم التغذية الراجعة للطلبة

ــوات تواصــل  ــا إÖ قن ــاك حاجــة أيًض ــم، ســتكون هن ــدة التصمي ــو أو أوراق عمــل جي éجــرد إعــداد مقاطــع فيدي
جيدة لض¿ن جميع جوانب التعليم عن بُعد والعمل بشكل متآزر.

عندما تبدأ بتقديم دروس تعليم ع�جي عن بُعد، تأكد من أن الطلبة يعرفون من أنت، والغرض   •
من مجموعة التعلم، وتوقعاتك من الطلبة، والقواعد ضمن أفراد اÆجموعة (ورéا شغفك للتعليم   

واهت¿مك بطلبتك!).  
قم بالرد عØ مداخ�ت الطلبة (إرسال ورقة العمل، اÆه¿ت التعليمية، الرسائل ا�رشادية...إلخ).   •
من اÆفيد أيًضا مشاركة الطلبة باµوقات اÆناسبة لك للرد عØ مداخ�تهم، لتجنب شعور اµطفال   

.ÑعلمÆالرد الفوري من ا Øمريحة من خ�ل عدم الحصول ع Âشاعر غé  
 ßهم التواصل معه عÆمجموعات التعلم، فإنه من ا ßعندما يبقى الطالب سلبيًا، و� يتواصل ع  •
رسالة نصية أو الهاتف. إذا كنت تعيش ¼ نفس اÆنطقة التي يقطن فيها الطالب، Ãكنك زيارة   

منزل الطالب واÆتابعة معه (إن أمكنك ذلك).   
 Öطفال من منزل إµقدر ا�مكان ¼ التعلم عن بُعد، حيث تختلف ظروف ا ßبالص Øحاول أن تتح  •

آخر (عØ سبيل اÆثال، قد يعانون من صعوبة ¼ شبكة ا�نâنت).  
من الجيد أيًضا أن يكون لديك تواصل نشط. Ãكنك التحدث إÖ طالب أو مجموعة من الطلبة دون   •

سبب محدد، وذلك ببساطة للتعبÂ عن سعادتك بالتقدم الذي أحرزوه ¼ عملية التعلم.  

التواصل مع الطلبة عن بُعد 

دعونا نتابع أداء الطلبة ونقّدم الدعم لهم 

Ãكنك توفÂ التعليم الع�جي عن بُعد وبشكل فّعال

نصائح للتواصل عن بُعد للتعلم 

فــي حــال ضيــاع الطالــب فــي التعلــم عــن بُعــد، تكــون المكالمــة الهاتفيــة مــن المعلــم عامــ�ً محفــًزا لحملــه علــى 
مواصلة التعلم. حاول أن يكون لديك تواصل فردي ووثيق مع الطلبة من وقت îخر. 

ابدأ باإليجابيات

كن محدًدا

اطرح البدائل

 Øابــدأ بتغذيــة راجعــة إيجابيــة ومشــجعة. فذلــك يحّفــز الطلبــة عــ
ا�ســت¿ع إليــك واتخــاذ ا�جــراءات. Ãكنــك اســتخدام طريقــة 
 Öالســاندويتش": ابــدأ با�يجابيــات، ثــم قــدم النقــاط التــي تحتــاج إ"

تحسÑ ¼ اµداء، وأغلق بنقاط إيجابية. 

ــيئًا" �  ــت س ــا" أو "كن ــت رائًع ــد كن ــل "لق ــة مث ــات العام ا�Æحظ
ــل  ــدم تفاصي ــا � تق ــن ¼ اµداء، µنه ــØ التحس ــة ع ــاعد الطلب تس

كافية حول ما يجب تغيÂه، وهي مثبطة للعزÃة. 

ــد�ً مــن انتقادهــا.  ــا ب ــل µشــياء كان مــن اÆمكــن فعله أعــط بدائ
ــو  ــ�ً: "ل ــاð. مث ــâاح إيج ــلبية إÖ اق ــة الس ــة الراجع ــل التغذي تحوي

كنت مكانك، �ستخدمت اÆسطرة ¼ الرسم µكون دقيًقا". 
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نحــن بحاجــة إÖ ا�عتــ¿د عــØ مقدمــي الرعايــة للمســاعدة ¼ تحقيــق نتاجــات التعلــم ل�طفــال ¼ التعليــم عــن 
بُعد. في¿ يå بعض النصائح حول كيفية إãاك مقدمي الرعاية:

مشاركة مقدمي الرعاية يف التعليم العالجي عن بُعد

احصل عØ اÆوافقة من مقدمي الرعاية للتواصل معهم، مع الوعي بثقافة اñµة (عØ سبيل اÆثال،   •
قد � يفضل اîباء تواصل اÆعلمÑ الذكور مع أمهات الطلبة).  

قّدم التوعية ال�زمة اÆتعلقة بأهمية التعلم اÆستمر، وفعالية دعم مقدمي الرعاية ¼ التعلم من   •
اÆنزل (لكسب تفهمهم وتعزيز مشاركتهم إن أمكن ذلك).  

بناء ع�قات مع مقدمي الرعاية من خ�ل ا�جابة عن أسئلتهم حول الدرس واÆعلومات اµخرى،   •
وإظهار ا�ستعداد لتزويدهم بالدعم اÆستمر.  

أرسل إÖ مقدمي الرعاية نçة أسبوعية إن أمكن، éا ¼ ذلك مراجعة ل�سبوع الذي مò، ونتاجات   •
التعلم لهذا اµسبوع، والجدول الزمني واÆهام اÆطلوبة لهذا اµسبوع أيًضا، إضافة إÖ الدعم اÆطلوب   

من مقدمي الرعاية. هذه طريقة فّعالة �بقائهم عØ اط�ع ¼ التعليم عن بُعد.  
قدم نصائح حول كيفية متابعة مقدمي الرعاية µطفالهم حتى يتمكنوا من تحقيق نتاجات التعلم   •

اÆرغوبة لكل درس. بالنسبة ل�طفال اµصغر سًنا، عليك أن تطلب إÖ مقدمي الرعاية مرافقة اµطفال   
وإرشادهم أثناء استخدام التكنولوجيا، حتى يتمكنوا من حضور الحصص ا�فâاضية.  

استمع إÖ التغذية الراجعة اÆقدمة من مقدمي الرعاية حول عملية التعلم عن بُعد، مع أخذها   •
بعÑ ا�عتبار لتحسÑ الدروس اÆقدمة عن بُعد. من خ�ل محرك البحث جوجل، Ãكن استخدام   

أدوات مجانية ومفيدة مثل (Google Forms) لجمع التغذية الراجعة من خ�ل استط�ع   
عß ا�نâنت.  

نصائح للتواصل عن بُعد للتعلم 

فــي حــا�ت اµزمــات، مثــل جائحــة كورونــا، قــد يكــون اµطفــال متوتريــن بســبب تواجدهــم الدائــم فــي المنــزل. 
ــة، مثــل كيفيــة مســاعدة اµطفــال  ــًدا فــي هــذه الحال ــد توفيــر المعلومــات حــول عــدة مواضيــع مفي لذلــك، يُع
ومقدمــي الرعايــة فــي التعامــل مــع التوتــر والمشــك�ت، وكيفيــة التواصــل واللعــب مــع اµطفــال فــي المنــزل، 
وكيفيــة مســاعدة اµطفــال علــى البقــاء آمنيــن عبــر ا�نترنــت، ومعلومــات حــول الخدمــات المتاحــة وتكنولوجيــا 
المعلومــات التــي يحتاجهــا مقدمــو الرعايــة. يمكــن الحصــول علــى معلومــات مفيــدة مــن مصــادر موثوقــة عبــر 

ا�نترنت، مثل موقع اليونيسف (على سبيل المثال: "نصائح لتربية اµبناء أثناء جائحة كورونا"):

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips#9  
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"ســيحتاج اÆعلمــون إÖ مزيــد مــن الوقــت والجهــود للتعليــم عــن بُعــد، حيــث نحتــاج أحيانـًـا إÖ اÆتابعــة مــع 
كل طالب عØ حدة، بناًء عØ طلب مقدمي الرعاية.

¼ بعــض اµحيــان، قــد تشــعر أن التعليــم وجاهيًــا أكــÔ س�ســة وإثــارة ل�هتــ¿م. لكــن تحــلó بالصــß داæـًـا، و� 
تتخلó عن التعليم!"

- معلم التعليم الع�جي ¼ منظمة وورلد فيجن

ضع روتيًنا للتدريس حاول ا�لتزام به. � ترسل مقاطع فيديو أو مواد تعليمية بشكل عشواô دون   •
جدول زمني محدد.  

افصل حياتك الشخصية عن العملية، وحدد ساعات العمل اليومية (مثال: من الساعة العاãة صباًحا   •
إÖ الثانية ظهراً).   

لتوفÂ اÆال الذي سينفق عØ إنتاج اÆصادر التعليمية، حاول تدوير اµدوات واÆواد التعليمية عدة   •
مرات µغراض مختلفة.   

اعتمد عØ مصادر موثوقة من ا�نâنت �يجاد أفكار إبداعية جديدة للتدريس.   •
 .ÑعلمÆنصائح وأفكار جديدة ومجربة من زم�ئك ا Øاعتمد ع  •

طّور نظاًما لتدوين وحفظ أع¿لك؛ إما أن يكون إلكâونيًا أو ورقيًا.   •

1. ا�Æحظة: تابع أوراق العمل والواجبات التي يرسلها الطلبة إليك Æعرفة مستوى فهمهم ومدى 
التحسن ¼ أدائهم.  

2. نشاط اµداء: اطلب إÖ الطلبة إرسال توثيق µداء معÑ �ظهار مدى فهمهم للدرس عن بُعد، مثل 
مقطع فيديو يظهر مهارتهم ¼ كتابة حوار ما باستخدام الكل¿ت التي تم تناولها ¼ الدرس.  

3. محادثة افâاضية فردية: قم بإجراء محادثة افâاضية ñيعة مع الطالب لطرح اµسئلة وا�جابة 
عنها، من خ�ل رسالة صوتية (Ãكنك أيًضا مشاركة مادة مرئية تسهل عØ الطلبة ا�جابة).   

4. ا�ختبار عß ا�نâنت: صّمم اختباًرا يحتوي عØ أسئلة كتابية أو ذات خيارات متعددة، باستخدام 
أدوات مجانية عß ا�نâنت، مثل:  

(Google Forms, Survey Monkey, SkillSurvey, Nearpod)  
5. سج�ت تقويم الطلبة: قم بتوثيق جهود كل طالب وحفظها (تقديم أوراق العمل ¼ الوقت اÆناسب، 

وإك¿ل اÆهام واµنشطة، ونتائج التقويم اÆختلفة كتلك اÆذكورة أع�ه).  

INEE’s Resource collection on Distance Education:
o https://inee.org/covid-19/resources/distance-education
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قد تتساءل حول كيفية تقويم أداء الطلبة عن بُعد.  انظر اµمثلة التالية: 

بالنســبة للكثÂيــن منكــم، قــد يكــون العمــل عــن بُعــد تجربــة جديــدة، ÷اًمــا مثــل طلبتــك. يجــب أن تكــون منظــً¿ 
لتقديــم دروس جيــدة للتعليــم الع�جــي عــن بُعــد.  يُرجــى أيًضــا التأكــد مــن ا�هتــ¿م بصحتــك النفســية 
والجســدية. عندمــا يعتنــي اÆعلمــون بأنفســهم، ســيمكنهم ذلــك مــن تحقيــق مــا يريــدون ¼ الحصــص الدراســية 

بشكل أفضل. في¿ يå بعض النصائح للمساعدة ¼ إدارة التعليم عن بُعد دون إرهاق نفسك:

أخÂًا، يحتوي الرابط التاÝ عØ بعض اÆصادر اÆفيدة Æعرفة اÆزيد حول الâبية والتعليم عن بُعد:

تقويم أداء الطلبة عن بُعد

طريقة عمل جديدة للمعلم� 
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ما هي التوكاتسو، وملاذا تُعد مفيدة؟

أمثلة عىل أنشطة التوكاتسو

مسؤولية الصف: "قائد اليوم"  .1

تعنــي كلمــة توكاتســو "أنشــطة خاصــة" باللغــة اليابانيــة، وهــي عبــارة عــن مجموعــة أنشــطة إثرائيــة يتــم تطبيقهــا 
فــي المــدارس الحكوميــة فــي اليابــان، وتهــدف إلــى تطــور نمــو الطفــل فــي جميــع الجوانــب، مــن خــ�ل أنشــطة 

متنوعة تُطبق في المدرسة والمنزل 1. 

قدمــت منظمــة وورلــد فيجــن إحــدى أنشــطة توكاتســو، كجــزء مــن الجهــود المبذولــة �يجــاد بيئــة تعليــم نوعــي، 
وتحسين مستوى رفاه ا§طفال في صفوف التعليم الع�جي. 

يمكــن دمــج هــذه ا§ســاليب بســهولة فــي المــدارس الحكوميــة، با�ضافــة إلــى صفــوف التعلــم الع�جــي، §نهــا © 
تحتاج بالضرورة إلى أن تكون أنشطة مستقلة مع تخصيص وقت خاص لها.

يأخــذ كل طالــب دوره كقائــد للغرفــة الصفيــة ليــوم واحــد، بحيــث يكــون مســؤو©ً عــن بعــض المهــام الروتينيــة 
فــي الغرفــة الصفيــة، كتقديــم الطعــام، وتنظيــف الغرفــة الصفيــة، وغيرهــا مــن ا§نشــطة. تســاعد هــذه ا§نشــطة 
ــذ كل  ــية، يأخ ــنة الدراس ــ�ل الس ــب. خ ــدى الطال ــادة ل ــؤولية والقي ــعور بالمس ــس، والش ــة بالنف ــز الثق ــي تعزي ف
طالــب دور القائــد أكثــر مــن مــرة. يتعــاون القائــد ويحصــل علــى الدعــم مــن أقرانــه �كمــال مهامــه وواجباتــه.  

فيما يلي أمثلة على مهام القائد المطبقة في برنامج التعليم الع�جي في منظمة وورلد فيجن:

في بداية حصة التعليم العالجي:
إنارة الغرفة الصفية.  •

خالل اإلستراحة:
تهوية الغرفة الصفية عن طريق فتح النوافذ.   •

مسح السبورة البيضاء بعد كل حصة صفية.  •

قبل/ بعد الوجبات:
توجيه أقرانه لغسل اليدين قبل تناول الوجبة.   •

تفقد ما إذا كانت الوجبات وزعت للجميع بالتعاون مع أقرانه.   •
تذكير أقرانه بضرورة قول "بسم هللا" قبل تناول الطعام و"الحمد Ã" بعد تناول الطعام.   •

التأكد من جمع القمامة بالتعاون مع أقرانه.  •

ســاعد نشــاط التوكاتســو فــي صفــوف التعليــم الع�جــي فــي منظمــة وورلــد فيجــن فــي إتاحــة الفرصــة للطلبــة 
للمشــاركة بــدور مهــم فــي المجتمــع المدرســي، والــذي تبيــن أنــه مفيــد لتنميــة شــعور ا§طفــال با©نتمــاء، وتقديــر 
الــذات، وإقامــة الع�قــات ا�يجابيــة مــع ا§قــران والمعلميــن. كمــا ســاهم فــي زيــادة رغبــة ا§طفــال للذهــاب إلــى 
صفــوف التعليــم الع�جــي. كمــا كان لــه أثــر أيًضــا فــي تحســين عمليــة التعلــم، فمثــ�ً ســاعد هــذا النشــاط الطلبــة 

الذين يتسمون بالخجل في تحسين مشاركتهم والتحدث مع ا§قران في الغرفة الصفية.  
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عند انتهاء حصة التعليم العالجي:
ترتيب المقاعد بالتعاون مع أقرانه.   •

إع�ن من سيقود الغرفة الصفية في اليوم التالي.   •
كتابة يوميات الصف (التاريخ، والطقس، وأسماء الغياب...الخ)   •

التأكد من إطفاء ا�نارة وإغ�ق النوافذ.  •

Teacher’s Handbook

نظًرا لعدم وجود كتاب مدرÎ لتطبيق نشاط توكاتسو، ستكون حواس اÍعلمÌ هي ا§ساس عند توجيه 
ا§طفال، مع عدم إعطاء ا§وامر من أجل التنفيذ الناجح لÒنشطة الصفية. Ñكنك العثور عÏ مزيد من اÍصادر

 .(/http://www.p.u-tokyo.ac.jp/~tsunelab/tokkatsu) لجامعة طوكيو Óالرابط التا Õ 

 Öرؤية تغي Ïكنك تنفيذ ذلك كالعادة بأقل جهد وستكون قادًرا عÑ ،الغرفة الصفية Õ جرد أن يبدأ النشاطØ
واضح Õ سلوك ا§طفال.

مشاركة الدروس املستفادة
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Student’s Comments 
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مسؤولية املنزل: نشاط "املساعد الصغ�"  .2
يمكــن تنميــة ثقــة ا§طفــال وإحساســهم بالمســؤولية حتــى فــي المنــزل. فــي نشــاط "المســاعد الصغيــر"، يخطــط 
مقدمــو الرعايــة مــع أطفالهــم كيــف يمكنهــم المســاعدة فــي ا§عمــال المنزليــة للعائلــة، ثــم يراقبــون عــن كثــب 
تقــدم أطفالهــم مــن خــ�ل منحهــم ا©هتمــام والتشــجيع وا©متنــان. يســاعد هــذا النشــاط البســيط ا§طفــال علــى 
أن يصبحــوا أكثــر اهتماًمــا بالحيــاة ا§ســرية، وأكثــر اســتق�لية مــع ا�عتــراف بدورهــم فــي ا§ســرة، وأكثــر درايــة 

بجهود ا§سرة غير الملموسة في بعض ا§حيان.

ــة وا§طفــال، © ســيما كيــف يختلــف عــن دعــم  ــم فــي شــرح مفهــوم النشــاط لمقدمــي الرعاي يتمثــل دور المعل
ا§عمــال المنزليــة العاديــة. يمكــن للمعلميــن شــرح ا§ثــر التربــوي لمســاعدة الطفــل فــي ا§عمــال المنزليــة عندمــا 
يكــون مقدمــو الرعايــة متيقظيــن لذلــك، وا§ثــر المحتمــل علــى ا§داء ا§كاديمــي لÒطفــال. مــن ا§فضــل أن يقــوم 
المعلمــون بتذكيــر هــذا المفهــوم لمقدمــي الرعايــة وا§طفــال بانتظــام، علــى أســاس شــهري مثــ�ً. مــن المهــم أيًضــا 

التحقق بانتظام من مقدمي الرعاية وا§طفال بشأن كيفية سير هذا النشاط وتقديم المشورة. 

تُظهــر الصفحــة التاليــة جــزًء مــن الملخــص الــذي اســتخدمه معلمــو التعليــم الع�جــي فــي منظمــة وورلــد فيجــن 
لشرح مفهوم النشاط لمقدمي الرعاية أثناء تنفيذ التعليم الع�جي عن بُعد:
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آلية تنفيذ نشاط "المساعد الصغير":
1. ضع مهاًما مناسبة لعمر الطفل. 

2. اختر مهمة واحدة في كل مرة (مهمة واحدة في ا§سبوع). بمجرد أن يتقن ا§طفال القيام بالمهمة،
 اختر مهمة أخرى من القائمة أو أي شيء مناسب.

3. أظهر وأخبر كيف تفعل ذلك.
4. شّجع ا§طفال على إنجاز المهمة، ثم اللعب.

5. اجعل ا§عمال المنزلية ممتعة.
6. تجنب التهديدات.

7. ركز على الجهد وليس على النتائج.
8. كن واقعيًا عند اختيار المهام.

9. قم بالثناء على المساعدة.

مثال على األعمال / المهام المناسبة لألطفال من عمر 6 إلى 11 عاًما:
1. اغسل النوافذ والمرايا (استخدم الخل مع الماء من أجل الس�مة).

2. احمل الم�بس إلى غرفة الغسيل مع فرزها. ضع الم�بس في مكان مناسب بعد أن تصبح نظيفة.
3. أجب على الهاتف بأدب وخذ رسالة.

4. نظّف أرضية الغرفة.
5. رتّب خزانة الم�بس.

6. ساعد في صنع العشاء (يمكن لÒطفال ا§كبر سًنا التدرج للقيام بذلك بمفردهم).
7. جهز لوجبة الغذاء واصنع وجبة ا�فطار بنفسك.

8. قم بإعداد بطاقة شكر للمعلمين والمرشدين التربويين، وما إلى ذلك.
9. كن مسؤو©ً عن الواجبات المنزلية.

10. استخدم الهاتف ل�تصال با§جداد وا§صدقاء، وما إلى ذلك.

التشجيع والتقدير: 
أظهــر التقديــر لزيــادة ا©متنــان. §ن الطفــل الــذي يتــم تقديــره ســيتعلم تقديــر نفســه واßخريــن.  يجــب علــى 
أوليــاء ا§مــور مســاعدة أطفالهــم علــى بنــاء المهــارات الحياتيــة التــي تســمح لهــم بالنمــو إلــى أقصــى إمكاناتهــم 

وتحقيق نوع من المناعة النفسية التي تدعمهم طوال الحياة.
1. الثناء بصدق. 

2. كن محدًدا في الوصف.
3. امدح جهود وعمل ا§طفال وليس النتيجة أو القدرة.

4. تجنب السيطرة أو الثناء المشروط. 
5. تجنب المدح الذي تظهر فيه المقارنة مع اßخرين. 

6. تجنب الثناء على المهام السهلة أو المبالغة في المديح.

أمثلة على كلمات تشجع النجاح:
1. مبارك! لقد عملت بجد على هذا.

2. لقد قمت بحل هذه المشكلة بشكل استباقي وحققت النجاح.
3. كن فخوراً بنفسك.

4. هذا جواٌب مبدع للغاية.
5. لقد أوجدت ح�ً رائعاً.
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 امللحق رقم 2 الفصل 8 - أداة جودة مصادر التعلم عن بُعد الخاصة باملعلم  

الفيديو التعليمي

تقنًيا
تربويًا

جد غرفة هادئة تستطيع التركيز فيها.  o
تجنب حمل الكاميرا بيديك لتقليل ا	هتزاز.  o

تأكد من أن الكاميرا تغطي المادة بشكل كامل.  o
استخدم مؤشر أو أداة لتشير إلى الكلمة أو الرقم الذي يتم شرحه.  o

تأكد من وجود إنارة جيدة وواضحة.  o
تأكد من جودة صوتك في التسجيل.  o

تدرب مرة واحدة قبل البدء بالتسجيل.  o
	 تقم بإعداد فيديو لمدة أطول من ٥ دقائق.  o

احفظ الفيديو قبل إرساله للطلبة، وتأكد من وضع اسم الدرس على الملف.  o
إذا كنت تستخدم الهاتف النقال، ضعه على الوضع الصامت بدون اهتزاز لتجنب حدوث   o

أي إزعاج.  
إذا كنت تكتب على السبورة خµل الفيديو، تأكد من وضوح الخط وحجمه وجعله     o

مناسبًا.  
إذا كنت تظهر وجهك في الفيديو، 	 تقرأ من دفتر أو كتاب، بل تواصل بصريًا مع الطلبة.  o

خاطب الطلبة بكلمات ودية مثل: "أطفالي الحلوين"، "تلميذتي الحبيبة" ، "أبطالي   o
ا«عزاء".  

تأكد من استخدام الكلمات التحفيزية والتشجيعية باستمرار.  o
استخدم لغة بسيطة ومفهومة.  o

حافظ على نبرة صوت ودودة، لكن 	 تبقي في نغمة أو وتيرة واحدة، لجذب انتباه   o
الطلبة.  

في البداية، اذكر اسمك والتاريخ والموضوع وعنوان الدرس.  o
اخترنتاًجا تعليميًا واحًدا لكل فيديو.  o

أذكر نقاط الدرس السابق حتى يبنى عليهم الدرس الجديد.  o
استخدم القرطاسية أو ا«دوات ذات ا«لوان المختلفة لجذب اÀنتباه: على سبيل المثال،   o

البطاقات الµصقة الملونة عند شرح مفهوم ما على السبورة.  
تنويع الوسائل وا«دوات التعليمية، من ضمنها ا«دوات التكنولوجية. استخدم كل ما يساعد   o

في توضيح الدروس للطلبة.   
حاول أ	 تكرر نفس استراتيجية التدريس باستمرار.  o

اعرض أوراق العمل الخاصة بالدرس واشرحها.  o
في النهاية، لّخص ما تم شرحه وذكّر الطلبة بالمهام المطلوبة منهم بعد مشاهدة   o

الفيديو.   
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مثال عىل فيديو تعليمي

الغرفة املناسبة، وموضع الكام�ا واإلطار، وجود أداة مؤرش، والرتكيز الجيد، واملالحظات الواضحة عىل السبورة البيضاء.

بالنسبة لدروس الرياضيات، §كن استخدام أدوات مختلفة يف املنزل كوسائل تعليمية ملساعدة األطفال عىل فهم املفاهيم 
املختلفة
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أداة جودة أوراق العمل 

أوراق عمل إلكرتونية

تقنًيا
ًا تربوي

قم بتصميم ورقة عمل إلكترونية باستخدام عدة برمجيات، مثل برمجية معالج النصوص،    o
والعروض التقديمية، أو ببساطة صورة.  

أرسلها من خµل بعض التطبيقات اÀلكترونية، مثل تطبيق "الواتس آب".  o

تأكد من أن ورقة العمل تسمح لËطفال بممارسة المفهوم الذي تم تناوله في الدرس.  o
تأكد من أن المحتويات دقيقة وواضحة.  o

قم بتضمين تعليمات حول كيفية إكمال ورقة العمل «ولياء ا«مور والطلبة.  o
ذكرهم بتاريخ التسليم.  o

قدم تلميحات حول كيفية حل ورقة العمل في مقاطع الفيديو أو الجلسات ا	فتراضية.  o
عند تقديم مµحظات على ورقة العمل، استخدم تطبيق محرر الرسومات Àضافة كلمات   o
مشجعة، سيعرف الطلبة أنك مهتم بعملهم. أو يمكنك إرسال مµحظاتك مباشرة كرسالة   

نصية أو صوتية.  
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من املعلم

من الطالب (تسليم ورقة عمل)

من املعلم (اثِن عليه مع رموز تعب�ية، وقم بتصويب األخطاء) 
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 أداة جودة درس افرتايض
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درس افرتايض (درس متزامن) 

تقنًيا
ًا تربوي

جد غرفة هادئة تستطيع التركيز فيها.  o
اجلس في موضع مريح، يفضل الجلوس على مكتب.  o

تأكد من وجود إنارة جيدة، يفضل الحصول على اضاءة مقابلك و	 تجلس بجانب النافذة.  o
تأكد من ا	تصال بشبكة اÀنترنت بشكل ثابت.  o

ثبت الكاميرا على مستوى نظرك، وحافظ على مسافة معينة حتى يظهر الوجه والكتفين.   o
تأكد من وجود خلفية مناسبة.  o

ارتِد مµبس مناسبة.  o
خµل المناقشة انظر مباشرة على الكاميرا، 	 تنظر إلى أعلى أو إلى أسفل.  o

ابتسم معظم الوقت وتجنب العبوس.  o
ذكّر طلبتك بوضع الميكروفون على الوضع الصامت، فّعله عندما يكون هناك نقاش.  o

ضع جميع النقاط التي تريد شرحها على ورقة جانبية حتى تتأكد من تغطيتها وتتجنب نسيان أي نقطة.  o
ضع دفتر مµحظات بجانبك لكتابة جميع النقاط التي تم ذكرها خµل النقاش.  o

في البداية، ذكر الطلبة بقواعد الحصة ا	فتراضية، مثل: ا	ستماع جيًدا لÓخرين، واحترام   o
رأي اÔخرين، والبقاء في غرفة هادئة بدون ضوضاء، وما إلى ذلك.  

حدد النتاج التعليمي للحصة ا	فتراضية.  o
أذكر المعرفة السابقة ذات الصلة.  o

حاول اÀجابة عن جميع أسئلة الطلبة، مع تسمية الطالب الذي طرح السؤال.  o
تأكد من أن الحصة تفاعلية من خµل طرح ا«سئلة وتشجيعهم على اÀجابة.  o

تأكد من إتاحة الفرصة لجميع الطلبة للتحدث وعدم اقتصار المناقشة على طلبة   o
محددين.  

استخدم أسلوب تحويل ا«سئلة لتحفيز مشاركة الطلبة.    o
تأكد من اÀجابة على ا«سئلة بوضوح ودقة.  o

استخدم أسلوب "أوافق على ا	ختµف" في الحوار، والذي يشجع ا«طفال على ا	عتراف   o
بأنه 	 بأس من وجود آراء مختلفة للسماح لجميع الطلبة بالتعبير عن آرائهم والمشاركة   

بأمان.  
إذا طلبت من الطلبة أن يناقشوا مع زمµئهم أو يعلقوا على عمل أقرانهم، حدد الحد   o

ا«دنى لعدد المتحدثين.  
	 تقارن أو تراجع أداء الطلبة في المهام التي قدموها علًنا لتجنب اÀحراج.  o

تأكد من مراقبة الحوار دائًما والتصرف فوًرا في حالة حدوث أي سلوك أو تفاعل غير   o
مقبول بين الطلبة.  
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مثال عىل درس افرتايض

الوضع املناسب، واإلضاءة، والتوجيه، وموضع الكام�ا، والخلفية، واللباس، والوسائل التعليمية.
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