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ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ

قامت منظمة وورلد فيجن يف األردن بتنفيذ برنامج التعليم العالجي منذ عام  ،2014من خالل التعاون والحصول عىل الدعم
من "منصة اليابان" ) (Japan Platformومكتب وورلد فيجن يف اليابان ،ووزارة الرتبية والتعليم يف األردن .نأمل أن يتم
استخدام هذا الكت ّيب عىل نطاق واسع يف األردن ودول أخرى ،بهدف توفري تعليم عالجي نوعي لألطفال املستضعفني يف
أنظمة التعليم العام ،من أجل نجاحهم وازدهارهم .وقد تم العمل عىل تطوير كت ّيب التعليم العالجي للمعلمني ،من خالل
التنسيق مع مكتب وورلد فيجن يف اليابان ،ورشكة جينوم لالستشارات والتدريب )كمستشار خارجي(.

نود أن نُعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للمساهامت القيّمة يف تطوير العمل عىل هذا الكتيّب للربوفيسور تارو كوماتسو
من جامعة صوفيا يف اليابان ،ومارغي بهات وأالنا كريستوفر من الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.
التدقيق اللغوي :الدكتورة سوزان خوري
التصميم :رشكة جينوم لالستشارات والتدريب
© منظّمة ال ّرؤية العامل ّية )وورلد فيجن(  .2021جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا املنشور بأي
شكل ،باستثناء مقتطفات موجزة يف املراجعات ميكن استخدامها دون إذن مسبق من النارش .تم النرش بواسطة منظّمة ال ّرؤية
العامل ّية )وورلد فيجن( .ستكون منظّمة ال ّرؤية العامل ّية )وورلد فيجن( ممت ّنة لتلقّي معلومات عن أي استخدام لهذه املواد يف
التّدريب أو البحث أو تصميم الربنامج أو تنفيذه أو تقييمه.
قامت منظمة وورلد فيجن يف اليابان بالرشاكة مع مكتب وورلد فيجن يف األردن منذ عام  ،2014استجابة لألزمة السورية
وأثرها عىل فرص التعليم لألطفال .منذ ذلك الحني ،استمر موظفو منظمة وورلد فيجن يف اليابان يف تقديم التوجيه والدعم
لربنامج التعليم العالجي .هذا وقد تعيني ثالثة من موظفي وورلد فيجن يف اليابان لإلرشاف عىل إدارة برنامج التعليم العالجي
يف األردن .يسعدنا أن نرى أن املعرفة املبارشة املكتسبة من تنفيذ برنامج التعليم العالجي يف هذا املجال قد تم تلخيصها يف
هذا الكت ّيب ،بحيث ميكن نقلها إىل األشخاص املعنيني بتطبيق التعليم العالجي يف امليدان .بهذه الطريقة ،ميكن لفرق عمل
ومنظامت أخرى االستمرار يف تقديم الدعم لألطفال املستضعفني اآلن ويف املستقبل ،إذا رغبنا بعدم فقدان األجيال القادمة.
أخ ًريا وليس آخ ًرا ،نود أن نشكر أعضاء فريق منظمة وورلد فيجن يف األردن واليابان ،الذين عملوا بجد لتطوير هذا الكت ّيب،
بهدف االستمرارية يف تنفيذ التعليم العالجي النوعي يف األردن.

ماريكو كناي
مدير مكتب وورلد فيجن  -اليابان
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ﺟﺪول اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺘ ّﻴﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
 1.1من املستفيد من هذا الكت ّيب ؟
 2.1ما هو التعليم العالجي؟
مهام؟
 3.1ملاذا يُعد التعليم العالجي ً
 4.1متى يكون التعليم العالجي مناس ًبا؟

1
1
1
2
3

 .2دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪروس اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
 1.2ما هو دوري كمعلم تعليم عالجي؟
معلام جي ًدا يف التعليم العالجي؟
 2.2ما هي املهارات التي أحتاجها ألصبح ً
 3.2ما الذي ينبغي عىل معلمي التعليم العالجي فعله وما ال ينبغي فعله.
 4.2استمر يف تحسني أدائك كمعلم تعليم عالجي.
 .3دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺨﻄﻂ ﻟﺪروس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
 1.3من أين تبدأ عند التخطيط لصفوف التعليم العالجي؟
 2.3ما هي خطة الدرس؟
 3.3كيف تضع خطة جيدة للدرس؟
 1.3.3نتاجات التعلم
 2.3.3اسرتاتيجيات التدريس
 3.3.3اسرتاتيجيات التقويم
 .4ﻟﻨﻘﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس
 1.4كيف نقوم بتطبيق حصة التعليم العالجي باستخدام خطط الدروس؟
 1.1.4إدارة الغرفة الصفية
 2.4تأ ّمل يف درسك
 .5ﻧﺤﻮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠّﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
 1.5فَهِم بيئة التعلّم
 2.5كيف ميكنك إيجاد بيئة تعليم نوعي؟
 .6دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻌﺰز اﻟﺘامﺳﻚ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
 1.6ما هو التامسك االجتامعي؟
 2.6ما الذي يساهم يف انخفاض مستويات التامسك االجتامعي؟
مهام يف التعليم العالجي؟
 3.6ملاذا يُعد التامسك اإلجتامعي ً
 4.6ما هو دور معلم التعليم العالجي يف مجال التامسك اإلجتامعي؟
 5.6كيف نعزز التامسك اإلجتامعي يف التعليم العالجي؟
 .7دﻋﻮﻧﺎ ﻧﴩك ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
 1.7دعونا نرشك مقدمي الرعاية يف التعليم العالجي.
 2.7دعونا نشارك املجتمع املحيل يف التعليم العالجي
 .8دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻔ ّﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
امللحق رقم  - 1الفصل الخامس  -توكاتسو ) األنشطة اليابانية اإلثرائية(
امللحق رقم  2الفصل  - 8أداة جودة مصادر التعلم عن بُعد الخاصة باملعلم
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دﻟﻴﻞ اﻟﻜﺘﻴﺐ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻬ ّﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤني
ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ وورﻟﺪ ﻓﻴﺠﻦ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
أﻣﺜﻠﺔ ودروس ﻣﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ وورﻟﺪ ﻓﻴﺠﻦ

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﰲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ وورﻟﺪ ﻓﻴﺠﻦ
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 .1ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺘ ّﻴﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
 1.1ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘ ّﻴﺐ ؟
توفــر برامــج التعليــم العالجــي دعـ ًـام تعليم ًيــا رسيــع االســتجابة ومرنًــا للطلبــة بالتــوازي مــع الحصــص الدراســية املعتــادة
يف املــدارس الحكوميــة . 1يســتهدف الربنامــج الطلبة الذين ال يناســبهم نظام التعليم التقليدي ،ويزودهــم باملحتوى واملهارات
الالزمــة للنجــاح يف التعليــم النظامــي . 2تــم وضــع كتيــب التعليم العالجي هــذا ملعلمي املدارس األساســية الذيــن يعملون يف
البيئــة املدرســية ،ويريــدون البــدء يف توفــري برامــج التعليــم العالجــي .هــذا الكتيــب مفيــد أيضً ــا للعاملــني يف امليــدان
الرتبــوي ،كمديــري املــدارس واإلداريــني واملرشــدين الرتبويــني ،وميكــن اســتخدامه أيضً ــا لتدريــب املعلمــني .لقــد تــم تصميــم
هــذا الكتيــب للمعلمــني والعاملــني يف مجــال التعليــم املتحدثــني باللغــة العربيــة كمرجــع ذايت التوجيــه ،بحيــث ميكــن
استخدامه لتصميم وتنفيذ وتحسني صفوف التعليم العالجي.
بينام تم تطوير هذا الكت ّيب بنا ًء عىل سياق محدد ،فإننا نعتقد أن املحتويات متنوعة ومتعددة االستخدامات ،وميكن أن
تكون مفيدة يف العديد من السياقات األخرى ،حيث يعيش األطفال يف ظروف صعبة تتطلب الدعم األكادميي والحامية .مع
الدعم املناسب من خالل التعليم العالجي ،ميكن لألطفال مواصلة التعلم وتعزيز قدرتهم عىل التكيّف والصمود يف الظروف
الصعبة .يحتوي هذا الكتيّب عىل نصائح عملية لتوفري التعليم العالجي بنا ًء عىل تجارب منظمة وورلد فيجن يف األردن،
وسيوجه الق ّراء لتقديم صفوف تعليم عالجي نوعي تتامىش مع املعايري الدولية للتعليم النوعي املحددة من قبل الشبكة
املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ )3 (INEEواملوضحة يف كت ّيب املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارئ.

 2.1ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ؟
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ:
• يدعم الطلبة يف املدرسة الذين تأخروا يف اللحاق بالركب يف عملية تعلّمهم ،وال يؤدون املستوى املطلوب يف الصف
الدرايس يف املواد األساسية )خاصة يف اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية ،والرياضيات( ،والذين هم عرضة أيضً ا لخطر
الترسب من املدرسة.
• يوفر منه ًجا يركز عىل تيسري التحسني األكادميي لألطفال ،مام يتيح لهم اللحاق بالركب.
• يتوافق مع املنهاج الوطني.
• يتم تقدميه داخل املدرسة أو يف املراكز القريبة من املدرسة.
• مرن ،حيث يتم تطبيقه عادة بعد الحصص الدراسية املعتادة .وتختلف فرتة تطبيقه من ساعتني يف األسبوع حول
موضوع معني ،إىل التدريس بشكل يومي يف غرفة صفية منفصلة.

1ت ُستخدم املصطلحات البديلة للتعليم العالجي ،مثل برنامج اإلثراء يف بعض املراجع األخرى إلضفاء معنى أكرث إيجابية عىل الربنامج ،وهو نهج يبني عىل إمكانات املتعلمني .يف حني أن التقنيات
والطرق الرتبوية التي متت مناقشتها يف هذا الكتيب تدعو إىل مثل هذا النهج ،إال أنه تم استخدام مصطلح التعليم العالجي ،ألنه املصطلح الشائع االستخدام يف األردن واملرشوع الذي من خالله تم
استخالص الدروس املهمة منه ومشاركتها يف هذا الكتيّب.
 2الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ،مصطلحات "برامج التعليم العالجي" https://inee.org/eie-glossary/remedial-program
 3كيان معرتف به دوليًا ،يركز عىل التعاون مع أعضاء من جميع أنحاء العامل لضامن "متتع جميع األفراد بالحق يف تعليم نوعي ،وآمن ،ومالئم ،ومنصف" طورت  INEEمجموعة من املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت
الطوارئ ) (EiEوالتي تقع ضمن خمسة مجاالت :املعايري األساسية ،وإمكانية الحصول عىل التعليم والبيئة التعليمية ،والتعليم والتعلم ،واملعلمون وسائر العاملني يف التعليم ،وسياسة التعليم .الرابط:

/https://inee.org
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يف حــني أن الغــرض الرئيــس مــن التعليــم العالجــي هــو دعــم الطلبــة الذيــن يعانــون يف
الصفــوف الدراســية العاديــة ،فمــن املهــم مالحظــة أن لــكل طالــب)ة( لديــه)ا( نقــاط
قــوة وإمكانــات فريــدة ،والتــي ميكــن تحديدهــا ومتابعتهــا بشــكل أفضــل مــن خــالل
صفــوف التعليــم العالجــي .ينبغــي أن يــدرك املعلمــون أنــه قــد توجــد دالالت ســلبية
حــول برامــج التعليــم العالجــي ،حيــث ميكــن اعتبارهــا شــيئًا يشــارك فيــه الطلبــة
"املتأخــرون" فقــط .فمــن األهميــة مبــكان أن يحافــظ معلمــو التعليــم العالجــي عــىل
اتجاهــات إيجابيــة نحــو هــذه الصفــوف ،وتقديــم الدعــم والتأييــد لجميــع رشكاء
العمليــة التعليميــة التعلّميــة مــن خــالل التأكيــد عــىل أن وجــود هــذه الربامــج هــو
لتوفــري فــرص تعلّــم رسيعــة االســتجابة ومرنــة ميكــن للطلبــة مــن خاللهــا النمــو
واالزدهار.

ﻣﻬام؟
 3.1ﳌﺎذا ﻳُﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ً
• يساعد التعليم العالجي األطفال الذين تأخروا يف اللحاق بالركب يف عملية تعلّمهم .فبعض األطفال يتعرضون لخطر
الترسب من املدرسة بسبب عدم قدرتهم عىل مواكبة دراساتهم .يف كثري من الحاالت ،ال يكون لدى هؤالء الطلبة
أشخاص لدعمهم .يقدم التعليم العالجي يد املساعدة لألطفال الذين هم بحاجة للحاق مبستوى صفهم يف املواد
األساسية ،واستعادة الحافز ملواصلة التعلّم.
فرصا للحصول عىل تجارب إيجابية وناجحة يف صفوف التعليم العالجي .يساعد ذلك
• يقدم التعليم العالجي لألطفال ً
الطلبة عىل فهم املوضوع الدرايس ،وتحفيزهم عىل التعلّم ،وتنمية ثقتهم بأنفسهم ،مام يكون له أثر إيجايب عىل حياتهم.
• العديد من الطلبة املستهدفني يف التعليم العالجي هم أطفال مستضعفني ويواجهون تحديات يف كل من جانبي التعلّم
والحامية .لتعزيز التحسني األكادميي لديهم والنمو بشكل شمو ّيل ،يتم التطرق لكال املنظورين )الحامية والتعليم( يف
صفوف التعليم العالجي.
• لجميع األطفال الحق يف التعليم والحامية .يضمن التعليم العالجي عدم حرمان األطفال املستضعفني من هذه الحقوق.
بعبارة أخرى ،التعليم العالجي هو أداة "لعدم ترك أي طفل يتخلف عن الركب" يف النظام التعليمي.
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التعليم العالجي يســاعد األطفال الذين تأخروا يف اللحاق بالركب يف عملية تعلمهم

إذا مل ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻼﺟﻲ ،ﻓﻘﺪ ميﻜﻦ أن ﻳﺆدي ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ:
فقدان االهتامم بالتعلم،
حيث ال يستطيع الطلبة فهم
املواضيع يف الصفوف
الدراسية.

فقدان الثقة بأنفسهم،
والبدء يف التخلف عن
الركب يف املدرسة.

التخيل عن التعليم ،مام
يؤدي إىل عاملة األطفال
أو الزواج املبكر.

فقدان فرص العمل يف
املستقبل بسبب نقص
التعليم.

 4.1ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻣﻨﺎﺳ ًﺒﺎ؟
لن تقوم برامج التعليم العالجي بتقديم حلول لجميع التحديات التي تواجهها املدارس ،ولكنها ميكن أن تساهم بشكل إيجايب
يف تحسني العجز التعليمي ،وتكون مناسبة يف السيناريوهات التالية:
• عندما يكون هنالك طلبة ذوو أداء ضعيف ،أو ال يستطيعون مواكبة عملية التعلّم لألسباب التالية:
 oالصفوف الدراسية املكتظة؛
 oانتقال بعض املدارس إىل نظام الفرتتني ،وتقليل ساعات الدراسة تبعاً لذلك؛
 oإغالق املدارس أو تعليق التعليم الوجاهي فيها أثناء حاالت الطوارئ )مثل جائحة كورونا(.
• عندما يكون هنالك طلبة معرضون لخطر الترسب من املدرسة ألنهم ال يستطيعون فهم املواضيع يف الصف بسبب
نقص ملهارات األكادميية األساسية.
• عندما يكون هنالك طلبة لديهم فجوات تعليمية كبرية.
• عندما يكون هناك طلبة من خلفيات مختلفة ،كالالجئني مثال ،الذين قد يحتاجون إىل دعم إضايف يف كل من الجانب
األكادميي والنفيس يف الصف الدرايس.
• عندما يكون هناك طلبة يواجهون صعوبات يف امتالك الكفايات األساسية يف اللغة العربية ،أو اللغة اإلنجليزية ،أو
الرياضيات ،كمهارات املحادثة ،والقراءة ،واالستامع ،والكتابة ،باإلضافة إىل املهارات الحسابية.
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 .2دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪروس اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
 1.2ﻣﺎ ﻫﻮ دوري ﻛﻤﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻼﺟﻲ؟
يهــدف التعليــم العالجــي إىل دعــم الطلبــة الذيــن تخلفــوا عــن الركــب يف عمليــة تعلّمهــم ،أو يحتاجــون إىل مســاعدة
درايس .وبالتــايل ،فــإن معلّمــي التعليــم العالجــي يلعبــون
ـف
إضافيــة للّحــاق باملســتوى الـ
ـدرايس املطلــوب يف كل صـ ّ
ّ
ّ
دو ًرا مختل ًفــا عــن التعليــم التقليــدي القائــم عــىل أســلوب املحــارضات .يحتــاج معلمــو التعليــم العالجــي إىل الرتكيــز
عىل تفريد التعليم وحامية الطفل ،لذلك يلزمهم:
• فهم تحديات التعلم لكل طالب ،واألسباب الكامنة التي متنعه من التحسن أكادمي ًيا.
• تحفيز الطلبة عىل التعلّم وتيسري حبهم له.
• االنتباه إىل سلوك واتجاهات الطلبة ،واالستجابة بشكل مناسب يف حال ظهور موقف أو سلوك غري اعتيادي.

يعترب رفاه املعلم عامالً مهامً يؤثر عىل رفاه الطلبة ,لذا ينبغي أن ميارس املعلمون
آليات محددة للحفاظ عىل رفاههم ,والتي ميكن أن تشمل آليات اإلدراك والوعي,
وإدارة حل النزاع والتوتر.

ﻣﻌﻠام ﺟﻴﺪً ا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ؟
 2.2ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻲ أﺣﺘﺎﺟﻬﺎ ﻷﺻﺒﺢ ً
فيام ييل بعض املهارات األساسية التي عىل معلم التعليم العالجي امتالكها وتطويرها .ال تقلق  -سنوجهك
حول كيفية تحسني هذه املهارات من خالل هذا الكتيب:
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يستطيع إيجاد بيئة محفزة لألطفال لطرح األسئلة
واملشاركة بحرية.

ميكنه تحديد فجوات التعلم لكل طالب.

يستطيع إدارة الصف الدرايس بشكل صحيح وإرشاك
جميع الطلبة يف عملية التعلم.

ميكنه تطوير خطة درس ملعالجة فجوات التعلم.

يكن صبو ًرا ج ًدا ،فقد يحتاج الطلبة إىل الرشح
املتكرر.

ميكنه استخدام طرق التدريس املتمحورة حول
الطالب.

ميكنه تعديل السلوك السلبي لألطفال دون استخدام
العقاب.

يستطيع رشح املعلومات بوضوح مع تقديم األمثلة.

يعامل األطفال باحرتام ،ويبني الثقة معهم ويجعلهم
يحبونه.

ميكنه أن يوفر مواد وأدوات تعليمية مناسبة لتقوية
املهارات األساسية للطالب.

ميكنه التواصل بانتظام مع مقدمي الرعاية وبناء
الثقة معهم.

ميكنه تتبع وتقييم مدى تقدم الطلبة بشكل صحيح.

ميكنه تصويب اإلجابات الخاطئة وإعطاء التغذية
الراجعة بطريقة تحفيزية ومناسبة.

مدرسا جي ًدا يف التعليم العالجي هو متكّنك و معرفتك بكل يشء حول
أعتقد أن أحد العوامل الرئيسة لتكون
ً
املوضوع /املادة التي سيتم تدريسها  -إىل الحد الذي ميكّنك من تدريس املوضوع بشكل سلس وأسلوب
ومسلٍ .
يجب أن يكون لدى معلمي التعليم العالجي القدرة عىل الفهم العميق لشخصية كل طالب ،وبشكل فردي،
والتعامل مع الطلبة بأفضل طريقة لبناء شخصيتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
معلمو التعليم العالجي – منظمة وورلد فيجنلنطّلــع عــىل التغذيــة الراجعــة املقدمــة مــن األطفــال وأوليــاء األمــور ممــن شــاركوا يف برنامــج
وورلد فيجن للتعليم العالجي لنعرف رأيهم حول التعليم العالجي:
تشعرين دروس التعليم
العالجي بأنني دامئاُ مستعد.

تغريت شخصيتي.
ّ
أنا اكرث ثقة ،ولست خجوالً.

أنا أحب دروس التعليم العالجي
ألنني أحصل عىل درجات أعىل
والدي فخورين يب.
وأجعل
ّ

يستمر معلّمي يف تكرار نفس
الفكرة بعدة طرق حتى
يفهمها جميع الطلبة.

أنا أحب دروس التعليم
العالجي ألن لدي عالقة جميلة
فيها مع معلّمتي.

يقول طفيل" :معلم صف التعليم
العالجي لديه طريقة بسيطة
ومسلية إليصال املعلومة".

طفلتي اآلن متحمسة للذهاب
إىل املدرسة ملقابلة معلمة
صف التعليم العالجي.

أمتنى حضور صف التعليم
العالجي كل يوم.
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 3.2ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻓﻌﻠﻪ وﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ.
فيــام يــيل بعــض املهــارات األساســية التــي عــىل معلــم التعليــم العالجــي امتالكهــا وتطويرهــا .ال تقلــق  -ســنوجهك حــول
كيفية تحسني هذه املهارات من خالل هذا الكتيب!

ﻻ ﺗﻔﻌﻞ

إﻓﻌﻞ

تهميش وقمع الطلبة ألنهم ال يجيبون بشكل صحيح أو ال
يعرفون اإلجابة.

جعل التعليم ممتع ومشوق للطلبة.

الذهاب إىل الصف بدون خطة درس أو تحضري مسبق.

تحفيز الطلبة بشكل مستمر.

االنتقال إىل املوضوع التايل قبل التأكد من فهم جميع
الطلبة للموضوع الحايل.

استخدام مجموعة متنوعة من اسرتاتيجيات التدريس واألدوات
التعليمية لدعم جميع أمناط التعلم لدى الطلبة.

الرصاخ يف وجه الطلبة.

إستعامل نربة صوت ودودة ،إلظهار االحرتام والتقدير للطلبة.

التحدث عن ضعف ومشكالت الطفل أمام اآلخرين.

اإلستامع واظهار اإلهتامم للطلبة حتى يتمكن املعلمون من فهم
طريقة تفكريهم وفهمهم لألشياء.

إستخدام كلامت غري الئقة.

معاملة جميع الطلبة بطريقة عادلة.

إستخدام العقوبة وأي نوع من اإلساءة.

نرش ثقافة الحب واالحرتام والدعم والعمل يروح الفريق.

التمييز بني الطلبة.

إيجاد بيئة صفية مرحة ومحفزة برصيًا.

إرهاق الطلبة مبهام وواجبات كثرية.

اإلعتناء بنفسك لتعتني جيدا ً باآلخرين.

التحسن كمعلم واالعتامد عىل تقنيات
التوقف عن
ّ
وأساليب غري مناسبة للتعليم العالجي.

االستمرار يف تحسني طريقتك يف التدريس.
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ﻧﺼﺎﺋﺢ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
يعتــرب قبــول األطفــال ورعايتهــم مــن الجوانــب املهمــة للتعليــم العالجــي .غال ًبــا مــا يواجــه األطفــال يف
صفــوف التعليــم العالجــي تحديــات يوميــة )كبــرية وصغــرية( ،ويحتاجــون لالهتــامم والدعــم الــكايف
واملناســب .واألكــرث أهميــة هــو رضورة إيصــال معلمــي التعليــم العالجــي رســالة إىل األطفــال مفادهــا أنهــم
لن يتخلوا عنهم .تذكر ،قد تكون ذلك الشخص يف حياة الطفل القادر عىل إيصال هذه الرسالة.

الــيشء املهــم بالنســبة ملعلــم التعليــم العالجــي هــو االلتــزام والشــغف لدعــم األطفــال الذيــن يعانــون مــن
تدين يف األداء األكادميي.
أهــم يشء هــو أن يتعامــل معلــم التعليــم العالجــي بشــكل إنســاين ،وأن يكــون متعاط ًفــا مــع الطلبــة ،مــن
خالل تفهمه لهم ،وفهم مشاعرهم ،والظروف التي ميرون بها.
بالنسبة يل  ،أهم يشء هو قبول جميع الطلبة وعدم التمييز مطلقًا ضد أي طالب.
-ﻣﻌﻠﻤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ وورﻟﺪ ﻓﻴﺠﻦ

 4.2اﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﺗﺤﺴني أداﺋﻚ ﻛﻤﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻼﺟﻲ.
يعــد امتــالك ســجل حافــل مــن الخــربة يف التدريــس أمــ ًرا مفيــ ًدا ،ولكــن مــن املهــم أيضً ــا تحســني مهاراتــك،
واالســتمرار يف التعلّــم مــن أجــل تطويــر األداء كمعلــم محــرتف .عندمــا ال تســعى بشــكل نشــط إىل التعلّــم
املســتمر ،فــإن طريقــة تدريســك ســتصبح تكــرا ًرا للســنة األوىل مــن التدريــس ،عا ًمــا بعــد عــام )تتقولــب( .إن
التطويــر املهنــي املســتمر هــو أحــد الصفــات الرئيســة التــي متيــز املعلــم الجيــد عــن املعلــم غــري الجيــد .ميكــن أن
يتخذ التطوير املهني عدة أشكال ،مبا يف ذلك:
• قراءة املقاالت والكتب واملنشورات الرتبوية.
• متابعة أحدث األبحاث واملؤلفات الرتبوية.
• التواصل مع الزمالء وتبادل الخربات عرب االجتامعات الوجاهية ،أو من خالل مواقع التواصل االجتامعي.
املختصني أو املرشفني الرتبويني.
• التشاور بشكل مستمر مع
ّ
• املشاركة يف الحصص الصفية التي يديرها زمالء آخرون ،لتعلم املامرسات الجيدة ،وتطبيقها يف
حصصك الصفية.
• االشرتاك يف الدورات التدريبية وورش العمل املتعلقة بالتطوير املهني )عرب اإلنرتنت أو وجاهيًا(.
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املصــادر اﳌﺠﺎﻧﻴــﺔ التاليــة متوفــرة عــرب اإلنرتنــت ،ومفيــدة للمعلمــني الناطقــني باللغــة العربيــة الذيــن يســعون إىل
تطوير أنفسهم بشكل مهني ومحرتف:
• منصة إدراك ستساعدك يف التعرف عىل مجموعة متنوعة من املواضيع الرتبوية باللغة العربية:
 oإدراك
https://www.edraak.org

• توفر الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ) - (INEEاملعلمون يف سياق األزمات ،مصادر ملحتوى
تدريبي للمعلمني حول عدة مواضيع ،كدور املعلم والرفاه النفيس له؛ وحامية الطفل ،ورفاه الطفل ودمجه؛ وعلم
تربية؛ واملناهج والتخطيط:
 oتدريب املعلمني يف سياق األزمات ملعلمي املدارس األساسية
•

https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-training-primary-school-teachers
توفر الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ) (INEEاملصادر األكادميية التالية حول رفاه املعلم أيضً ا

ألولئك الذين يرغبون يف الدراسة وتحسني مامرسات وظروف عمل املعلمني:
 oمامرسات واعدة يف إدارة املعلم ،والتطوير املهني ،والرفاه

https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional

 oتحديد فرص رفاه املعلم

https://inee.org/blog/now-available-5-languages-landscape-review-teacher-well-being
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 .3دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺨﻄﻂ ﻟﺪروس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
 1.3ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺒﺪأ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺼﻔﻮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ؟
أوالً ،تحتــاج إىل وضــع خطــة جيــدة للــدرس ،مبــا يف ذلــك اإلنجــاز الــذي تتوقعــه مــن الطلبــة بعــد انتهــاء الــدرس
)النتاجــات التعليميــة( ،إضافــة اىل أســاليب التدريــس التــي ستســتخدمها ،وكيفيــة تقويــم أداء الطلبــة .إن خطــة
خصوصــا للصفــوف العالجيــة ،وينبغــي عــىل املعلمــني إيــالء اهتــامم إضــايف لــكل طالــب ،خاصــة
الــدرس الجيــدة مهمــة
ً
الطلبة الذين يعانون من أنواع مختلفة من التحديات األكادميية )فجوات التعلم(.

 2.3ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس؟
يفصــل املســار التعليمــي لــدرس معــني .تتضمــن خطــة الــدرس الجيــدة
خطــة الــدرس هــي دليــل املعلــم الــذي ّ
نتاجــات التعلــم )مــا هــو متوقــع أن يتعلمــه الطلبــة بعــد انتهــاء الــدرس( ،وكيــف ســيتم تحقيــق تلــك النتاجــات
)اســرتاتيجية التدريــس املســتخدمة وإجــراءات الــدرس( ،وكيفيــة قيــاس نتاجــات التعلــم )التقويــم( ،ومــا هــي أدوات
التقويم املستخدمة لقياس نتاجات التعلم.
تعــد خطــط الــدروس جــز ًء مهـ ًـام مــن التخطيــط الجيــد .فخطــة الــدرس ســتوفر لــك خيــارات أوســع مــن اســرتاتيجيات
وأدوات التدريــس املتاحــة ،وتســاعدك عــىل تحديــد أفضــل هــذه االســرتاتيجيات واألدوات املناســبة لــكل درس .كــام
يساعد التخطيط للدرس املعلمني عىل أن يكون أداؤهم أكرث فاعلية واستعداد وتنظيم وثقة أثناء التدريس.
تجد أدناه منوذج منظمة وورلد فيجن لخطة الوحدة/الدرس

/

/
ِ
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 3.3ﻛﻴﻒ ﺗﻀﻊ ﺧﻄﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺪرس؟
 .1تحديد نتاجات التعلم للدرس.
 .2تحديد اسرتاتيجية التدريس األنسب للدرس وربطها بنتاجات التعلم.
 .3تحديد ما هي إسرتاتيجية وأدوات التقويم األكرث مالءمة لقياس نتاجات التعلم.

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس اﻟﺠﻴﺪة ﻣﺎ ﻳﲇ:
•
•
•

•
•
•

املوضوع الدرايس ،والتاريخ ،والصف  /املستوى
مقدار الوقت املناسب لكل موضوع أو جزء من الدرس.
التقنيات واملواد والوسائل التعليمية املساندة )كالرسوم البيانية ،والبطاقات ،واملواد السمعية والبرصية(،
وكيفية استخدامها.
ربط معرفة الطلبة السابقة مبوضوع الدرس الحايل.
تم وضع الخطة بوضوح ،كام لو كان بإمكان املعلمني اآلخرين إجراء الدرس مبجرد النظر إىل الخطة.
قسم للتأمل ،بحيث يسمح ملعلمي التعليم العالجي بالتفكري والتأمل مبجريات الخطة وتقييمها وتحسينها بعد
تنفيذ الدرس.

 1.3.3ﻧﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ

نتاجــات التعلــم هــي وصــف دقيــق ومحــدد للهــدف الرتبــوي املنشــود للطالــب ،حيــث تصــف الكفايــات التــي ينبغــي أن ميتلكهــا
الطلبة عند االنتهاء من الدرس.

مثال :بعد االنتهاء من درس حروف اللغة اإلنجليزية ،من املتوقع أن يكون الطالب قاد ًرا بنجاح عىل:
قراءة الحروف اإلنجليزية )من  Aاىل  (Zبدون أخطاء

الفعل

املحتوى التعليمي

كيف تنفذ

املعايري/املقياس

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

• ﻣﺤﺪدة

 oإستخدم العبارة اآلتية بشكل دائم" :بعد اإلنتهاء من )موضوع الدرس( ،يتوقع من الطالب  ...........بنجاح
)نتاجات التعلم(
 oإستخدم جملة واحدة تتضمن "فعالً" واح ًدا .تجنب األفعال غري الواضحة مثل "يعرف"" ،يفهم" ،يتعلم"،
"يرى") ،عىل سبيل املثال " :أن يقرأ الطالب الحروف اإلنجليزية من حرف  Aإىل حرف  Zدون أخطاء"(

• ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس

 oتأكد من إمكانية تطبيق اسرتاتيجية تقويم محددة لقياس مدى تقدم الطالب وإنجازاته )عىل سبيل املثال،
قياس إستطاعة األطفال القراءة من  Aإىل  Zدون أخطاء ،ميكن لكل طفل القيام بقراءة األحرف أمام املعلم(.
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• ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ

 oمبعنى أن يكون النتاج التعليمي واقعي وميكن تحقيقه يف نهاية الدرس )أو الوحدة( ضمن املصادر املتاحة.

• ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﺎﻟﺐ

 oترتبط النتاجات ارتباطًا وثيقًا مبوضوع الدرس )عىل سبيل املثال ،موضوع الدرس هو تعلم الحروف اإلنجليزية
بالنسبة للنتاج التعليمي السابق(.
 oتأكد من أن النتاجات التعليمية تتسق مع املناهج الوطنية.
 oشارك النتاجات التعليمية مع الطلبة قبل االنتهاء منها للتأكد من أنها مفهومة وذات صلة بواقع حياتهم.

• ﻣﺤﺪدة ﺑﺰﻣﻦ

 oالنتاج التعليمي محدد بوقت مناسب لتلبية حاجات وفجوات التعلم لدى الطلبة.

 2.3.3اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ

اســرتاتيجية التدريــس هــي خطــة تصــف اإلجــراءات التــي يتخذهــا املعلــم والطلبــة لتحقيــق نتاجــات التعلــم املرغوبــة.
يُطلــق عــىل أســلوب املحــارضة أو العــروض التقدمييــة التقليديــة اســم "اســرتاتيجية التدريــس املبــارش" .يف هــذا النــوع مــن
اإلســرتاتيجيات ،يتحكــم املعلمــون يف عمليــة التعلــم ،ويلعــب الطلبــة دو ًرا ســلب ًيا )التعليــم املتمحــور حــول املعلــم( .بينــام
يف "إســرتاتيجيات التدريــس غــري املبــارشة" يلعــب الطلبــة دو ًرا نشـطًا ويكونــون مســؤولني عــن توجيــه عمليــة التعلــم ،أمــا
دور املعلم فهو تسهيل عملية التعلم )التعلم املتمحور حول الطالب(.
يف التعليم العالجي ،ينبغي استخدام نهج التعلم املتمحور حول الطالب لألسباب التالية:
• تســاعد الطلبــة يف التحكــم يف عمليــة تعلّمهــم ،مــام يحفّــز التطــور املعــريف وقــدرات التعلّــم لديهــم ،مــن
خــالل العمــل بنشــاط عــىل الواجبــات واألنشــطة ،حيــث سيســاعد ذلــك يف االحتفــاظ وتعميــق فهمهــم ملــا
يتعلمونــه .تكتســب هــذه العمليــة أهميــة أكــرب عنــد األطفــال امللتحقــني يف صفــوف التعليــم العالجــي ،فهــم
غال ًبــا غــري قادريــن عــىل مواكبــة الصفــوف العاديــة يف املدرســة ،مــام يولــد لديهــم شــعور بفقــدان الســيطرة
عىل عملية تعلمهم ،وبالتايل سيكون من الصعب بقاؤهم متحفّزين للتعلم.
• مقارنــة بالنهــج التقليــدي ،فــإن نهــج التعلــم املتمحــور حــول الطالــب يركّــز عــىل الفــروق الفرديــة لــكل طفــل،
حيــث تســتخدم األســاليب املناســبة لــكل واحــد منهــم ،مــام يســ ّهل مشــاركة األطفــال الذيــن لديهــم ضعــف يف
األداء األكادميي وقلة الثقة بالنفس.
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دﻋﻨﺎ ﻧﺴﺘﻜﺸﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺘﻤﺤﻮرة ﺣﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺼﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ!

إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

ﻣﺎ ﻫﻲ؟

ﺗﻔﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

طريقــة تدريــس يتــم من خاللهــا تحديــد املحتــوى ،والتكنولوجيــا التعليمية ،ووتــرية التعلم
وف ًقــا لقــدرات واهتاممــات كل متعلــم عــىل حــدة ،فهــي تركــز عــىل احتياجــات كل طالــب،
وتهــدف إىل التقــرب مــن الطلبــة قــدر اإلمــكان .التدريــس هنــا محــدد ويســتهدف حاجــة
واحــدة يف كل مــرة .وميكــن اســتخدام هــذه االســرتاتيجية لوحدهــا أو كجــزء مــن التعليــم
املتاميز.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘامﻳﺰ

تركــز هــذه االســرتاتيجية عــىل االســتجابة بشــكل ب ّنــاء ملــا يعرفــه الطالــب .وهــذا يعنــي
توفــري مســارات تعليميــة متعــددة ،بحيــث يتمكــن الطلبــة مــن الحصــول عــىل فــرص
التعلــم التــي تتناســب مــع قدرتهــم عــىل التعلــم .ميكــن ملعلمــي الصفــوف العالجيــة
تصميــم مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة التــي تناســب الــذكاءات املتعــددة وأمنــاط
التعلم لدى الطلبة.

دﻋﻢ اﻷﻗﺮان

ميكــن ملعلمــي التعليــم العالجــي تدريــب الطلبــة الذيــن تفوقــوا يف موضــوع معــني،
بحيــث يــؤدون دور "املعلــم الصغــري" ملســاعدة زمالئهــم الطلبــة إمــا مــن خــالل
مجموعــات التعلــم التعــاوين ،أو جلســات الدراســة الفرديــة ،أو حتــى خــارج الصــف
الــدرايس .يســاعد دعــم األقــران الطلبــة عــىل تعزيــز معرفتهــم وتطويــر مهــارات
التواصــل والتعــاون وإقامــة العالقــات االجتامعيــة الجيــدة لديهــم .يُعــد دعــم األقــران
أكرث مالءمة لطلبة الصفوف العليا.

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوين
)اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠامﻋﻲ(

يقــوم معلمــو التعليــم العالجــي ،مــن خــالل إســرتاتيجية التدريــس هــذه ،بتيســري عمــل
الطلبة املشرتك مع أعضاء املجموعة ضمن نشاط معني.

اﻟﺤﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ

يقــوم معلمــو التعليــم العالجــي بتيســري عمليــة يقــوم مــن خاللهــا الطلبــة بالتفكــري
وتبــادل وجهــات النظــر واألفــكار حــول موضــوع معــني ،واحــرتام آراء اآلخريــن
وإقرتاحاتهم.

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ

يربــط معلمــو التعليــم العالجــي أي موضــوع درايس مبشــكلة مــا مــن واقــع حيــاة
الطلبــة )أســلوب حــل املشــكالت( ،مــع اســتخدام أدوات ووســائل تعليميــة مناســبة
تجــذب انتبــاه الطلبــة .عــىل ســبيل املثــال ،مــن املســتحيل تدريــس مواضيــع مثــل
الكســور والنســب املئويــة واالشــكال الهندســية يف مــادة الرياضيــات دون االســتعانة
بــاألدوات والوســائل املناســبة وربطهــا مبشــكالت مــن واقــع الحيــاة حيــث ميكــن
توضيح املفاهيم املج ّردة وحلها.

ﻟﻌﺐ اﻷدوار

يقــدم معلمــو التعليــم العالجــي معلومــات عــن الــدرس ،أو جــزء منــه ،عــىل شــكل
قصــة مشــ ّوقة ،مثــل اســتخدام مــرسح العرائــس ،او رسد القصــص ،أو املرسحيــات
حيث يقوم الطلبة أنفسهم بتقمص الشخصيات.

اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻌﺐ /
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  /اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺒﴫﻳﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

يطبــق معلمــو التعليــم العالجــي أنشــطة تعتمــد عــىل اللعــب ،أو اســتخدام وســائل تعليميــة
مرئيــة ومســموعة إلكرتونيــة ،مثــل مقاطــع الفيديــو واألغــاين التعليميــة التــي تهــدف إىل
إكتساب املعرفة وتقريب املبادئ التعليمية وتوسيع املهارات املعرفية للطلبة.
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ﻧﺼﺎﺋﺢﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتاﻟﺘﺪرﻳﺲ

ضع يف اعتبارك الفروق الفردية بني الطلبة يف التعليم العالجي،
لــذا قــم بتنويــع اســرتاتيجيات التدريــس التــي ستســتخدمها ،وعدلهــا وف ًقــا للقــدرات واالحتياجــات املختلفــة لطلبتــك ،عــىل أن
تتوافق دامئًا مع نتاجات التعلم .بعبارة أخرى ،يف ضوء حاجات كل طالب ،ينبغي عليك تكييف األمور التالية:
ما الذي سيتم تدريسه؟  /كيف سيتم تدريسه؟  /كيف سيتم تقييمه؟
كيف أختار اإلسرتاتيجية الصحيحة؟
ليــس هنالــك بالــرضورة إســرتاتيجية أفضــل مــن األخــرى ،وال ينبغــي اعتــامد إســرتاتيجية واحــدة مبفردهــا .ضــع يف
اعتبارك النقاط التالية ،وحدد االسرتاتيجيات األكرث مالءمة للطلبة ونتاجات التعلم املرغوبة:
• محتوى الدرس الذي سيتم تقدميه.
• طبيعة بيئة التعلم.
• عدد الطلبة ،وسامتهم وخصائصهم.
• مستويات التعلم واللغة لدى الطلبة.
• الوقت املتاح للدرس.
• ما يفضّ له املعلم وفق خربته يف العملية التعليمية.
غالبــا مــا أســتخدم "املعلــم الصغــري" )إســرتاتيجية دعــم األقــران( ألن الطلبــة الذيــن أســند لهــم هــذا الــدور يأتــون
مســتعدين للــدرس ،محاولــني فهــم موضــوع الــدرس قــدر اإلمــكان قبــل تدريســه لزمالئهــم .ومبــا أن الفــرص قليلــة
لطلبــة الصفــوف العالجيــة ألن يكونــوا مركــز اإلهتــامم يف املدرســة ،فــإن هــذه اإلســرتاتيجية ستســاعدهم عــىل
تحسني ثقتهم بأنفسهم.
غال ًبــا مــا تكــون اســرتاتيجية املناقشــة مــع العصــف الذهنــي مــن الطــرق الفعالــة مــع طــاليب ،ألنــه ميكنهــم
املشــاركة واملســاهمة يف املناقشــة بســهولة ألنهــا ليســت بصعوبــة املناظــرة ،كــام متنحهــم فرصــة للبنــاء عــىل مــا
يقوله الطلبة اآلخرون  -لذا فهو نوع من عمل الفريق.
غال ًبــا مــا أســتخدم التعلــم مــن خــالل األلعــاب التعليميــة لــرشح محتويــات الــدرس ،حيــث يرغــب الطلبــة مبامرســة
األلعــاب ،فمــن خاللهــا يســتطيع الطلبــة فهــم واســتيعاب املعلومــات بشــكل أفضــل .األهــم مــن ذلــك ،أننــا
سنجنبهم الشعور بامللل خالل الدرس ،وبالتايل جعلهم متيقظني ومهتمني أثناء الحصة الصفية.
إن أهــم النقــاط التــي أضعهــا يف االعتبــار عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن اســرتاتيجية التدريــس املناســبة للــدرس هــي مــا
إذا كان بإمــكاين الحفــاظ عــىل نشــاط ومشــاركة جميــع الطلبــة يف الصــف ،ومــا إذا كان بإمــكاين منحهــم جمي ًعــا
فرصــة عادلــة للمشــاركة والتعلــم ،ومــا إذا كان بإمــكاين القضــاء عــىل أي فرصــة يتشــتت فيهــا إنتبــاه الطفــل أو
يفقد تركيزه اثناء الحصة الصفية.
 معلمو التعليم العالجي يف منظمة وورلد فيجناﻟﻮاﺟﺐ اﳌﻨﺰﱄ
يف صفــوف التعليــم العالجــي ،مــن املهــم عــدم إرهــاق األطفــال بالكثــري مــن الواجبــات املنزليــة ،لــذا فإننــا نشــجع
إعطاء واجبات منزلية ممتعة وفعالة .عىل ســبيل املثال ،بدالً من مجرد كتابة الحرف " "Kعىل الورق ،أطلب من الطلبة
رسم صورة لكلمة تستخدم فيها الحرف " "Kأو قيامهم برسم حرف " "Kومن ثم تلوينه .لنجعل الواجب املنزيل نشاطا
ممتعا أكرث من كونه واجبا مرهقا للطالب.
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دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ!
س .ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؟ ﳌﺎذا ﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ؟

الوســائل التعليميــة هــي أدوات وأجهــزة يســتخدمها املعلمــون ملســاعدة الطلبــة عــىل الفهــم والتفاعــل بطريقــة أكــرث
فعاليــة .يعتقــد البعــض أن اســتخدام الوســائل التعليميــة هــي مضيعــة للوقــت ،ولكــن ميكــن لهــذه الوســائل أن تجــذب
إنتبــاه األطفــال ،وتســاعدهم عــىل الفهــم كونهــا تأخــذ باإلعتبــار أمنــاط التعلــم املختلفــة لديهــم .ميكــن لهــذا أن يحفــز
الطلبــة ويســاعدهم عــىل االســتمتاع بالتعلــم ،وهــو أمــر مهــم بشــكل خــاص لألطفــال يف صفــوف التعليــم العالجــي
الذين يواجهون أحيانًا صعوبة يف التعلم.

س .ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ اﻷَﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ؟
اﳌﻌﺪاد -اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

اﻟﺪﻣﻰ

اﻟﻜﺮات

اﻷدوات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

ﻣﺠﺴامت اﻷﺣﺮف

اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

حتى ما هو متوفر يف املنزل من شوكة وملعقة وكوب ميكن أن تكون مبثابة أدوات تعليمية بدون أي تكلفة!

س.ﻛﻴﻒ ﻧﺨﺘﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ؟

عليك أن تختار الوسيلة التعليمية وفقًا للسياق التعليمي ،وما هو متاح ،وما قد يبدو مالمئا لتسيهل فهم
الطلبة للامدة .إسال نفسك:
•
•
•
•
•
•
•

هل الوسيلة مناسبة ملوضوع الدرس؟
هل الوسيلة مناسبة لصفك؟
هل الوسيلة مناسبة ملرحلة النمو لدى الطلبة؟
هل هي بسيطة وغري معقدة وتتوافق مع نتاجات التعلم املرغوبة؟
هل الوسيلة ممتعة ومش ّوقة للطلبة؟
هل بإمكانك تحمل تكاليف الوسيلة التعليمية يف حدود ميزانيتك؟
هل بإمكانها إفادة جميع الطلبة دون استثناء؟

14

Teacher’s Handbook

 3.3.3اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

يهــدف التقويــم إىل قيــاس فعاليــة اســرتاتيجيات التدريــس .بنــا ًء عــىل نتائــج التقويــم ،ينبغــي عليــك تعديــل االســرتاتيجيات
واألدوات لتتناســب مــع قــدرات الطلبــة ،فالتقويــم ال يهــدف فقــط إىل وضــع عالمــات للطلبــة ،ولكــن لتحســني عمليــة التعلــم
أيضً ــا .بإمــكان املعلــم املتميــز إرشاك الطلبــة يف عمليــة التقويــم ،فيشــعر الطالــب أن ذلــك جــزء مــن عمليــة التعلــم ،ولــن
بنتابهم الخوف من عملية التقويم .ميكن إجراء التقويم قبل وأثناء وما بعد الدرس ،بإستخدام األساليب التالية:

إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻏري اﻟﻠﻔﻈﻲ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻜﺘﺎيب

اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷدوات

ﻣﺎ ﻫﻲ؟ وﻣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺨﺪم؟

• كؤوس إشارات املرور :يُعطى كل طالب ثالثة أكواب :أخرض،
برتقايل ،وأحمر ويتم تكديسها فوق بعضها البعض .إذا كان
الطالب يواجه مشكلة ما ،فإنه يضع الكوب األحمر يف األعىل ،وإذا
كان سؤال الطالب غري مستعجل ،فإنه يضع الكوب الربتقايل يف
األعىل .أما إذا كانت األمور بالنسبة للطالب جيده ،فإنه يضع اللون
األخرض يف األعىل.
• رفع اليد :يسأل املعلم السؤال التايل" ،كم منكم يوافق عىل هذه
اإلجابة؟" )ال يكشف املعلم ما إذا كانت اإلجابة صحيحة أم ال(
لتمكني الطلبة من معرفة ما إذا كان أي من زمالئهم يف الصف
يفكر بنفس الطريقة.

أثنــاء الــدرس ،ميكنــك إعطــاء الطلبــة
تعليــامت اإلجابــة عــن أســئلتك .عــىل
ســبيل املثــال ،رفــع اليــد أو اإلصبــع
ألعىل ،وما إىل ذلك.

مــن خــالل أنشــطة التواصــل ،يجمــع
املعلمــون معلومــات حــول تقــدم الطلبــة،
باإلضافــة إىل خصائصهــم .كــام أن هــذا
يســاعد الطالــب يف قدرتــه عــىل التأمــل يف
عملية تعلمه ومعرفة مدى تقدمه.

• املقابالت
• األسئلة واألجوبة

اختبــارات لقيــاس قــدرات ومهــارات
الطالب يف مجاالت معينة.

•
•
•
•

االختبارات الشهرية
االختبارات القصرية
أوراق العمل
الواجب املنزيل

•

السجل القصيص )سجل املعلم( :رسد وصفي تفصييل يُكتب بعد
واقعة لسلوك أو تفاعل معني مع الطالب .يستخدم املعلمون
هذه السجالت أثناء التخطيط لخربات التعلم ،إضافة إىل تزويد
أولياء األمور باملعلومات حول أبنائهم ،وتساهم يف تكوين نظرة
مع ّمقة لتحديد بعض نواحي التأخر يف النمو املحتملة لدى الطالب.
سلم التقدير اللفظي :أداة تقييم ملجموعة من املعايري أو
ٍ
وصف تفصييل يحدد املتطلبات الالزمة لتحقيق مستويات
مختلفة من النقاط أو العالمات.
سلم التقدير :أداة تقييم ملجموعة من املعايري باستخدام
مقياس رقمي.
قامئة الرصد :أداة تقييم ملجموعة من املعايري والتي
ميكن اإلجابة عليها بصيغة نعم  /ال.

اﳌﻼﺣﻈﺔ

يالحــظ املعلــم الطالــب يف وضــع نشــط
للحصــول عــىل معلومــات لتقويــم مهاراتــه
وقيمــه وســلوكه وأخالقياتــه وطريقــة
تفكريه.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬايت

يســاعد املعلمــون الطلبــة يف التفكــري
والتأمــل يف مــدى تقدمهــم ،وتقييــم مــا
تعلموه وما سيتم تعلمه الحقًا.

• يوميات الطالب )سجل وصف سري التعلم(
• ملف الطالب )مجلد يتضمن عينات من عمل الطالب
لتتبع مدى تقدمه مبرور الوقت(

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﳌﻌﺘﻤﺪ
ﻋﲆ اﻷداء

يُظهــر الطالــب مــا تعلمــه مــن خــالل عــرض
لكيفيــة تطبيــق املهــارات واملعرفــة
املكتســبة مواقــف حيــاة واقعيــة أو عــىل
شــكل محــاكاة )أمثلــة :العــرض التقدميــي،
والخطابة/إلقاء كلمة ،ولعب األدوار(

• سلم التقدير اللفظي :أداة تقييم ملجموعة من
ٍ
وصف تفصييل يحدد املتطلبات الالزمة
املعايري أو
لتحقيق مستويات مختلفة من النقاط أو العالمات.
• سلم التقدير :أداة تقييم ملجموعة من املعايري
باستخدام مقياس رقمي.
• قامئة الرصد :أداة تقييم ملجموعة من املعايري والتي
ميكن اإلجابة عليها بصيغة نعم  /ال.

•
•
•
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ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أداء اﻟﻄﻠﺒﺔ
إن أمكــن ،الرجــوع إىل عالمــات الطلبــة يف امتحانــات منتصــف الفصــل الــدرايس أو يف نهايتــه ،يف صفوفهــم الدراســية
العاديــة يف املدرســةالحكومية ،ومقارنتهــا بهــدف التحقــق مــن تقــدم األداء األكادميــي للطالــب .هنــاك طريقــة أخــرى
جيــدة لقيــاس مــا إذا كان صــف التعليــم العالجــي يعمــل بشــكل جيــد ،وذلــك عــن طريــق التحقــق مــن معلمــي
طلبتك يف املدرسة الحكومية يف حال مالحظتهم ألي تغيري يف أدائهم.

يُعــد اســتخدام الواجــب املنــزيل وأوراق العمــل مفيـ ًدا يل ملعرفــة مــا إذا كان الطلبــة قــد فهمــوا الــدرس وعرفــوا
حــل املســائل .يســاعدنا التحقــق مــن إجابــات الطلبــة وتوثيقهــا يف تقييــم فجــوات التعلــم لــدى األطفــال .إذا مل
أقــم بإعطــاء الطلبــة الواجــب املنــزيل وورقــة العمــل ،فمــن الصعــب يل معرفــة مــن فهــم الــدرس جيـ ًدا ،ومــن
يحتــاج لدعــم إضــايف ،وخاصــة أن الطلبــة الخجولــني لــن يطلبــوا أي توضيــح أو رشح أثنــاء الــدرس حتــى يف حــال
عدم استيعابهم لبعض املفاهيم.
غال ًبــا مــا أطــرح أســئلة متنوعــة ليتــم حلهــا عــىل الســبورة البيضــاء ،حتــى تتــاح الفرصــة لطــاليب إلظهــار مــا
تعلموه وثنائهم عىل ذلك .هذا فعال بشكل خاص مع الطلبة الخجولني.
إننــي أتابــع وأالحــظ عــن كثــب حضــور الطلبــة ،خاصــة حضورهــم يف الوقــت املحــدد لصــف التعليــم العالجــي،
فهــو أحــد املــؤرشات املســتخدمة للتحقــق مــن مــدى تحفيزهــم والتزامهــم بالتعلــم .ومــن واقــع خــربيت ،فــإن
الطلبة الذين ال يتقيدون بحضور الدروس بانتظام ،غالبا ما يكون ارتباطهم ضعيف باملدرسة.
 -معلمو التعليم العالجي يف منظمة وورلد فيجن
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دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻣﻠﻒ إﻧﺠﺎز اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ!

ﻣﻬام ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ؟
س .ﳌﺎذا ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻠﻒ إﻧﺠﺎز اﻟﻄﺎﻟﺐ ً

يُعــد ملــف الطالــب أداة تقويــم تــزود معلمــي التعليــم العالجــي ومقدمــي الرعايــة والطلبــة أنفســهم ببيانــات موثوقــة
وف ّعالــة أكــرث حــول كل طالــب .إضافــة إىل أن اســتخدام هــذه الطريقــة يوفــر معلومــات واضحــة عــن الطلبــة ونقــاط
الضعــف لديهــم ،وتســاعد املعلمــني عــىل التخطيــط لتحســني التدريــس ،كــام أنهــا تســاعد املعلمــني عــىل توفــري الدعــم
والحامية للطلبة يف الوقت املناسب.

س .ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻠﻒ إﻧﺠﺎز اﻟﻄﺎﻟﺐ؟
• لتتبع مدى تقدم الطالب ،ومراجعة خطط التدريس
وفقًا لذلك.
• لتتبع احتياجات الطالب السلوكية واإلنفعالية وغريها
من االحتياجات ،لتكون قاد ًرا عىل تقديم الدعم يف
الوقت املناسب.
• ملشاركة ما تعلمه الطالب وتقدمه يف املدرسة مع
مقدمي الرعاية.

)ُ

:

:

س .ﻣﺎذا ﺗﻮﺛﻖ ﰲ ﻣﻠﻒ إﻧﺠﺎز اﻟﻄﺎﻟﺐ؟
ورقــة متابعــة تقــدم أداء الطالــب  ،واالختبــارات،
وأوراق العمــل ،ومالحظــات املعلــم ،وعينــة مــن فقــرة
كتابيــة تعــرض بعــض مهــارات الكتابــة الرئيســة،
وتســجيالت الفيديــو لقــراءة الطالــب لققــرة مــا أو
أدائــه يف مهــامت تعليميــة أخــرى )مللــف الطالــب
اإللكــرتوين( ،وصــور فوتوغرافيــة للطلبــة أثنــاء العمــل
عىل املهامت التعليمية ،واألعامل الفنية ...إلخ.

(:

مثال "ورقة متابعة تقدم أداء الطالب"
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إدارة الغرفة الصفية لتحقيق أكرب فائدة من حصص التعليم العالجي.

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

 1.1.4إدارة اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ

بغــض النظــر عــن مــدى جــودة التخطيــط للــدرس ،وعــدد اســرتاتيجيات التدريــس التــي ســوف تســتخدمها ،فإنــه ال ميكنــك تقديــم تجربــة
التعلــم ذي املعنــى لطلبتــك مــا مل تتمكــن مــن اإلدارة الصفيــة بشــكل ف ّعــال وبطريقــة منظمــة وإيجابيــة .ينبغــي أن يســعى معلمــو التعليــم
العالجي للتأكد من أن كل طالب يف الغرفة الصفية متابع للدرس ومتحفز ومرسور.

ﻣﺒﺎدئ ﻣﻬﻤﺔ ﻹدارة اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

منظام ،ودقيقًا ،والئقًا يف مظهرك!
كن ً
ضع قواعد روتينية والتزم بها :عىل سبيل املثال ،محادثة بسيطة كل يوم مع كل طالب.
تابع سجل حضور الطالب ،وتابع الطلبة الغائبني.
وضّ ح أهدافك وتوقعاتك للطلبة.
ركّز عىل تعديل سلوك الطالب ،وليس عىل الطالب نفسه.
كن واض ًحا ومحد ًدا منذ البداية.
حاول أال تتحدث بطريقة رتيبة )بنغمة ثابتة( ،فال تريد أن يشعر طلبتك بامللل .قم بتنويع نغمة
صوتك للحفاظ عىل تفاعل الطلبة.
ال تخف من أن "تتق ّمص الشخصية" وإستمتع بوقتك ،فهذا سيثري انتباه الطلبة أكرث.
أظهر املودة لطلبتك من خالل الصفات اإليجابية )مثل :أحمد املرح ،الرا املتعاونة(.
إستخدم "نحن" بدالً من "أنت".
تذكر أسامء جميع الطلبة.
قم بإرشاك جميع الطلبة يف الصف ،وتأكد من مشاركتهم بشكل عادل.
إمنح الطلبة الوقت الكايف للتفكري ومعالجة أفكارهم عند طرح سؤالك عليهم.
اذا كنت تريد أن يستمع الطلبة إليك ،فعليك بداية أن تكون منوذ ًجا لهم.
تواصل مع أولياء األمور وأرشكهم )انظر فصل  7مقدمو الرعاية "أولياء األمور"(

فيام ييل قامئة مكونة من خمس نقاط ،للمساعدة يف إدارة الغرفة الصفية بشكل جيد:

إﻟﺘﺰم
ﺑﺎﻟﺮوﺗني

الروتــني املتّســق يعطــي الطلبــة الشــعور باألمــان والراحــة للتعلــم بشــكل جيــد يف الغرفــة الصفيــة .ال ينبغــي أن
يكــون الروتــني ممـ ًـال ،وال يعنــي االســتمرار يف إســتخدام نفــس أســاليب التدريــس واألنشــطة كل يــوم )هــذا يُعــد
عد ًوا للغرفة الصفية الناجحة!(.
لــذا ،تأكــد مــن وجــود أعــامل روتينيــة ،مثــل :الرتحيــب بالطلبــة ،والتحــ ّدث مــع كل طالــب يوميًــا ،ومتابعــة
حضورالطلبــة ،والتأكــد مــن جلــوس الجميــع بشــكل مريــح ،والتحقــق مــن نظافــة الغرفــة الصفيــة ،ومشــاركة
الجدول الدرايس مع الطلبة بشكل يومي...إلخ.
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إدارة الغرفة الصفية لتحقيق أكرب فائدة من حصص التعليم العالجي.

ﺷﺎرك ﺑﻮﺿﻮح
"اﻟﺘﻮ ّﻗﻌﺎت"

غال ًبــا ،ال يعــرف الطلبــة مــا الــذي ينبغــي عليهــم فعلــه بــدون توجيــه منــك .عليــك مشــاركة مــا الــذي
تتوقعــه مــن الطلبــة أكادمييـاً وســلوكياً ،وكيــف ميكــن لهــم تحقيــق هــذه التوقعــات ،وذلــك يف بدايــة العــام
الدرايس ،وبداية كل درس أيضً ا.
زد توقعاتــك منهــم ،ولكــن بواقعيــة .حيــث تــؤدي التوقعــات املنخفضــة إىل إيصــال رســالة إىل طلبتــك
مفادها أن هذا هو أفضل ما ميكنهم فعله ،وأنك ال تؤمن بقدراتهم.

ﺷﺎرك اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ

قــم بدمــج الطلبــة بشــكل ف ّعــال يف أنشــطة الغرفــة الصفيــة ،إلبقائهــم منشــغلني ومتحمســني إلكــامل
املهــامت التعليميــة .ال تُش ـ ِعر الطلبــة بامللــل أو الفــراغ بــدون عمــل أي يشء .فقــد أظهــرت األبحــاث أن
عــدم وجــود تحديــات تح ّفــز الطلبــة ،يســاهم يف ظهــور ســلوك ســلبي لديهــم ،مبــا يف ذلــك العدوانيــة .عليــك
توجيــه طاقاتهــم نحــو مهــام تعلّميــة تتحــدى تفكريهــم ،مــام ســيمأل الغرفــة الصفيــة بطاقــة إيجابيــة،
ويعطي الطلبة الشعور باألهمية ،واملسؤولية ،واالنتامء للصف.

ﻋ ّﺰز اﻟﺴﻠﻮك
اﳌﺮﻏﻮب )اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ(

إﺗﻔﻖ ﻋﲆ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﻔﻴﺔ

يُعد التعزيز نه ًجا لتقوية السلوك املرغوب به ،حيث يشجع الطلبة عىل تكراره .ميكنك القيام بهذا بطريقة إيجابية )مثل:
إعطاء مكافأة( ،أو بطريقة سلبية )مثل :حرمانهم من يشء معني( .بالنسبة للطلبة الذين يعانون من فرط الحساسية ،مثل
طلبة التعليم العالجي ،ينبغي استخدام التعزيز اإليجايب معهم يف حال قيامهم بالسلوك املرغوب .بعض األمثلة عىل التعزيز
اإليجايب تتضمن التشجيع اللفظي ،واالبتسام ،والتصفيق باأليدي ،واإلمياء بالرأس ،ورضب الكفني عاليًا
) .(High-Fiveينبغي تطبيقها مبارشة بعد قيام الطالببالسلوك املرغوب ،مع توضيح سبب املكافأة ،وبطريقة
مختلفة كل مرة.
لتوجيه سلوك الطلبة ،اتفق معهم عىل قواعد الغرفة الصفية:
• أطلب إىل الطلبة التفكري يف قواعد الغرفة الصفية ،وضعها يف قامئة.
• إخرت  8 – 5قواعد ،والتي تُعد األكرث أهمية.
• استخدم جمال قصرية ،وواضحة ،ومبارشة مع كلامت إيجابية.
• ناقش سبب وضع كل قاعدة )عىل سبيل املثال ،عدم الجري يف الغرفة الصفية ،ألنه من املمكن أن
يؤذيك ويؤذي اآلخرين(.
• أبلغ الطلبة بعواقب انتهاك قواعد الغرفة الصفية.
أرفع يدي للمشاركة
أقف يف الطابور
أطلب اإلذن
أستمع لآلخرين
أتحدث بصوت ميكن لآلخرين سامعه
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 2.1.4اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻹﻳﺠﺎيب

قد يترصف بعض الطلبة بشكل سلبي ،حتى بعد كل ما تبذلونه من جهود إلدارة الغرفة الصفة .ملاذا يحدث ذلك؟ ال ميتلك
األطفال نفس املفردات أو الوعي الذايت للتعبري عن مشاعرهم كام يفعل معظم البالغني ،فعادة ما يكون السلوك السلبي
لألطفال هو وسيلتهم إلعالم اآلخرين من حولهم بأنهم ميرون بيشء يصعب عليهم التعامل معه .بالنسبة للتعليم يف السياقات
اإلنسانية ،مبا يف ذلك الآلجئني ،فمن املهم أن يستخدم املعلمون التعزيز واالنضباط اإليجايب .يعد اإلنضباط اإليجايب منوذجاً
لتطوير االتجاهات والسلوكيات اإليجابية لدى األطفال بدالً من العقاب التأديبي الذي يخشونه ألنه يعتمد عىل العقاب البدين
أو اإلهانة .4إن الخطوة األوىل لتشجيع االنضباط االيجايب تبدأ مبالحظة الطفل وفهم سبب ترصفه الصعب.

ﳌﺎذا ﻳﺘﴫف ﻃﻠﺒﺘﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ؟
عدم توفر الحاجات األساسية
)الطعام ،والنوم...الخ(.
الخوف
الشعور أنه غري محبوب ،وال
أحد يهتم به.
إختبار حدودك.
نقص املعلومات أو عدم
فهم التعليامت.

الضجر
إنعدام الثقة.

املهمة سهلة للغاية
أو صعبة للغاية.

تقليد الكبار /
األقران.

الرغبة يف اإلنتامء
إىل مجموعة ما.

للفت اإلنتباه.

الشعور بالخجل
والذنب.

الشعور باإلنزعاج من
التغيري يف الظروف.
يعامل بسوء
او يتم إهامله.

للحصول عىل ما يرغبون به،
وهذا ما يحصل.

لديه مخاوف خارج
املدرسة.
أسلوب التدريس ال يتناسب
مع اإلحتياجات.

ﻫﻞ اﻟﻌﻘﺎب ﺣﻞ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺴﻠﺒﻲ؟
إذا طرحنا هذا السؤال عىل املعلمني ،فال يزال العديد منهم سيجيب بـ "نعم" ،ألسباب مثل" :هذه هي الطريقة التي قام بها
والدي بتأديبي" أو "األجيال السابقة )التي نشأت بالعقاب( أفضل بكثري من األجيال الحالية".
ّ
العقاب هو إجراء لوقف السلوك غري املرغوب ،ويشمل نوعني من العقوبة:
• العقاب البدين :هو أي أذى جسدي أو تهديد للطفل ،مبا يف ذلك الركل ،أو الهز ،أو الدفع ،أو الجر ،أو إجباره عىل
بذل مجهود بدين مفرط.
• العقاب النفيس :إذالل الطفل نفسياً ولفظياً ،مثل عزل الطفل ،أو تجهاله ،أو الرصاخ عليه.
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اﻟﻌﻘﺎب ﻣﺆ ٍذ ﻷﻧﻪ:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

يسبب إصابة ما.
يسبب إصابة نفسية ،مام يؤدي إىل مشكالت يف الصحة النفسية مستقبالً.
يسبب اإلذالل.
يخلق الخوف من العقاب.
يشكّل السلوك العدواين أو املعادي للمجتمع.
ميحو الثقة باملعلم كقدوة.
يخلق بيئة صفية غري مستقرة.
يقلل من االهتامم بالتعلم واملدرسة ،مام يؤدي إىل الترسب.
تأثريه عىل اإلنضباط أو التعديل السلويك مؤقت.

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﻞ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺴﻠﺒﻲ؟
ـدال مــن العقــاب ،فلــن تســبب رض ًرا نفسـ ًيا أو جســديًا للطالــب ،وســيكون أكــرث
إذا اســتخدمت اإلنضبــاط اإليجــايب بـ ً
فاعلية يف كبح السلوك السلبي مام يضمن عدم عودته إليه ،وذلك من خالل:
 .1التحدث مع الطالب لفهم ما يجري ،وتحقق مام إذا كان الطالب قد فعل ذلك متعم ًدا.
 .2إذا كان السلوك متعم ًدا ،فاتخذ اإلجراءات التالية كخطوة ثانية:
 oوضح توقعاتك للطالب.
 oذكّره بالسلوك اإليجايب.
 oابق بجانبه لوقف السلوك.
 oتوقف فجأة عن الكالم ،وانتظر حتى يتوقف السلوك السلبي.
غري نربة صوتك لجذب اإلنتباه ،ولكن ليس بالرصاخ.
ّ o
 oاستخدم إشارات غري لفظية.
 oوضَ ح أثر السلوك السلبي ،وسبب عدم قبوله.
 .3إذا مل يتوقف السلوك ،فاتخذ اإلجراءات التالية كخطوة ثالثة:
 oقابل املرشد الرتبوي ،واعقد اجتام ًعا مع ويل أمر الطالب.
 oقم بإرشاك مدير املدرسة لتحديد العقوبة املناسبة إذا لزم األمر.
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ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻹﻳﺠﺎيب
ليــس هنــاك شــك يف أن العقوبــة ال تفعــل الكثــري لتعديــل الســلوك الســلبي .التعليــم الــذي يتــم تقدميــه بطريقــة
مدروســة هــو األكــرث فعاليــة .ابحــث عــن التــوازن بــني الحــزم واالنضبــاط ،واملــرح واإليجابيــة مــع الطلبــة حتــى
تتمكن من إيجاد بيئة صفية ميكن لألطفال النجاح واإلزدهار فيها.

يجــب أن تســتند العالقــة بيننــا )معلمــي التعليــم العالجــي( وبــني الطلبــة عــىل االحــرتام  -ألن الطلبــة يف هــذه
الصفــوف عــادة مــا تكــون ثقتهــم بأنفســهم قليلــة ،وبالتــايل يكونــوا أكــرث حساســية نحــو اتجاهــات املعلمــني
ومالحظاتهــم .إذا شــعر األطفــال أنــه ال يتــم احرتامهــم ،أو تقديرهــم ،أو االهتــامم بهــم بــأي شــكل مــن األشــكال،
فسيكون من الصعب عليهم املشاركة والتعبري عن أنفسهم يف الغرفة الصفية.
 -معلم تعليم عالجي يف منظمة وورلد فيجن

 2.4ﺗﺄ ّﻣﻞ ﰲ درﺳﻚ
ـس أن تأخــذ وقتًــا للتأمــل .قــد ال تســري خطــة الــدرس دامئًــا كــام هــو مخطــط لهــا،
بعــد إنتهــاء الــدرس ،ال تنـ َ
وال بــد مــن تطبيــق املرونــة وإجــراء التعديــالت عليهــا أحيانًــا ،فهــذه الــدروس املســتفادة هــي جــزء مهــم
من العملية أيضً ا .ميكنك ان تسأل نفسك ما ييل:

ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس

• هل كانت خطة الدرس منظمة بشكل جيد لتحقيق النتاجات التعليمية؟
• إذا مل يتم تحقيق نتاجات الدرس ،فام الذي يلزم تغيريه؟
 oهل كانت النتاجات التعليمية التي تم تحديدها للدرس مالمئة؟
 oهل كانت اسرتاتيجية التدريس مالمئة لنتاجات التعلم؟
 oهل كان الوقت و/أو املصادر التعليمية كافية لألنشطة يف خطة الدرس؟
 oهل هناك أي نقاط أخرى لتحسني خطة الدرس؟
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس
 oهل تم ربط الدرس بالدروس السابقة والبناء عليها بشكل سليم؟
 oهل كان من السهل عىل طلبتي متابعة الدرس وفهمه؟
 oما الذي نجح بشكل جيد ،وما الذي مل ينجح عند تنفيذ خطة الدرس؟
 oهل كانت البيئة الصفية محببة وممتعة للطلبة؟
 oهل كان من السهل عىل الطلبة الرتكيز واملشاركة يف األنشطة؟

نصائح للتأ ّمل يف درسك
د ّون تأمالتك هذه يف دفرت مالحظاتك حتى تتمكن من متابعة تحسني وتطوير أدائك ،وشاركها مع زمالئك
معلمي التعليم العالجي اآلخرين.
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 .5ﻧﺤﻮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠّﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
َ 1.5ﻓﻬِﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠّﻢ

 1.1.5ﻣﺎ ﻫﻲ "ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠّﻢ"؟
تشــري بيئــة التعلّــم إىل البيئــة املاديــة ،كالبنــاء املــدريس والغــرف الصفيــة واملرافــق املدرســية األخــرى ،باإلضافــة إىل
التنظيــم والســياق الــذي يتعلــم فيــه الطلبــة .ويشــمل أيضً ــا ثقافــة املدرســة أو الغرفــة الصفيــة ،وكيــف يتفاعــل األفــراد
ويعاملــون بعضهــم البعــض ،وكيــف يقــوم املعلمــون بتنظيــم وإعــداد البيئــة التعليميــة للتعلــم . 5مــن
املهــم إيجــاد بيئــة تعلّــم آمنــة ومريحــة لجميــع األطفــال ،مبــا يف ذلــك أولئــك الذيــن هــم يف ظــروف مســتضعفة مثــل
الآلجئني .تتيح بيئة التعلّم اآلمنة للطلبة التعلم بطريقة صحية ومريحة نفسياً وجسدياً عىل حد سواء.

 2.1.5ﳌﺎذا ﺗﻌﺘﱪ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ؟

تعترب بيئة التعلّم مهمة ،خاصة لألطفال يف التعليم العالجي ،ألنه من خالل بيئة التعلّم النوعي:
•
•
•
•
•

ميكن لألطفال الذهاب إىل املدرسة والغرفة الصفية بأمان والتعلّم بسالم.
ميكن لألطفال بناء ارتباط إيجايب باملدرسة والتعلّم ،وهو ما يفتقر إليه العديد من طلبة التعليم
العالجي بسبب التحديات التي يواجهونها داخل وخارج إطار املدرسة.
ميكن لألطفال الرتكيز عىل عملية التعلم ،والذي يعاين منه العديد من طلبة التعليم العالجي.
ميكن لألطفال أن يشعروا باألمان والطأمنينة للتعبري عن أنفسهم واملشاركة بنشاط يف الغرفة الصفية.
ميكن ألولياء األمور أن يشعروا براحة أكرب عند إرسال أطفالهم إىل صفوف التعليم العالجي.
مــن املهــم وضــع النقــاط املذكــورة أعــاله بعــني اإلعتيــار ،ألنهــا ستســاعد طلبتــك عــىل
مواصلــة التعلّــم ،وتحســني أدائهــم األكادميــي .مــن خــالل إيجــاد بيئــة تعليميــة آمنــة
ومرحــة وممتعــة ،قــد يســتطيع الطلبــة تغيــري االنطباعــات الســلبية التــي لديهــم عــن
التعلّم إىل يشء إيجايب ،وهذا هو أحد األدوار املهمة للمعلمني.

 2.5ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻚ إﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮﻋﻲ؟

 1.2.5ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻮﻋﻲ؟
أوالً ،تتكــون "بيئــة التعلّــم النوعي" من ثالثة عنارص رئيســة ،هي :اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ،واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣــﺎت )اليونيســف . 6(2000 ،دعنــا نستكشــف هــذه املواضيــع بشــكل أكــرب ،مــع الرتكيــز عــىل كيفيــة إيجــاد بيئة
مادية ونفسية واجتامعية مناسبة لصفوف التعليم العالجي.

5

INEE, Glossary term “Learning environment” https://inee.org/eie-glossary/learning-environment
UNICEF, ‘Defining Quality in Education’, 2000
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ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮﻋﻲ
اﻟﺒﻴﺌﺔاﻟﻨﻔﺴﻴﺔواﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت

إدارة اﻟﻐﺮﻓﺔ
اﻟﺼﻔﻴﺔ

اﻻﻧﻀﺒﺎط
اﻹﻳﺠﺎيب

لتعلمالطلبة
ورفاههم

اﻟﺒﻴﺌﺔاﳌﺎدﻳﺔ

املرافق املدرسية
حجم الغرف الصفية

.1اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎدﻳﺔ

تحقق مام إذا كانت الغرفة الصفية تفي باملعايري التالية لبيئة مادية ذات جودة عالية:
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ
قــد يواجــه بعــض األطفــال تحديــات أو معيقــات تحـ ّد مــن الوصــول إىل املدرســة والغــرف الصفيــة بســبب اإلعاقــة ،أو املســافة الطويلــة إىل
املدرسة ،أو خطر الحيوانات الربية )الخطر أثناء الطريق إىل املدرسة( ،وما إىل ذلك.
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ
تأكــد مــن عــدم وجــود مخاطــر يف الغرفــة الصفيــة واملرافــق املدرســية األخــرى ،مبــا يف ذلــك املرافــق الصحيــة وامللعــب )مثــل األشــياء
الحادة واملنظفات السامة ،إلخ(.
ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ دروس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
الغرفــة الصفيــة مهيئــة مــن حيــث اإلضــاءة والكهربــاء ،وطــالء الجــدار ،والنوافــذ اآلمنــة ،ونظــام التدفئــة ،والنظافــة ،ومــا إىل ذلــك ،حتــى
يشــعر الطلبــة واملعلمــون بالراحــة الجســدية أثنــاء التواجــد فيهــا .باإلضافــة إىل وجــود مرافــق صحيــة مراعيــة الحتياجــات النــوع
االجتامعي ،حيث يفضل فصل املرافق الصحية املخصصة لإلناث عن تلك املخصصة للبنني.
اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻣﺰودة ﺑﺎﻷدوات واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
تــم تجهيــز الغرفــة الصفيــة بــاألدوات واملــواد التعليميــة ،مثــل املقاعــد الدراســية ،والســبورة البيضــاء ،والوســائل التعليميــة املتنوعــة
كالوسائل السمعية والبرصية ،ومربد املياه.
ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ وﻣﺤﻔﺰة ﻟﻠﺘﻌﻠّﻢ
ضــع ملصقــات وزخــارف مبهجــة عــىل اللوحــات الجداريــة للغرفــة الصفيــة إليجــاد بيئــة إيجابيــة ومحفــزة للتعلّــم .يُنصــح بتخصيــص غرفــة
صفية لكل مبحث درايس يف التعليم العالجي.
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ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
يُوىص بشــدة بالحفاظ عىل حجم صف التعليم العالجي صغ ًريا  ،من الناحية املثالية ،أﻗﻞ ﻣﻦ ً 12
ﻃﻔﻼ ﻟﻜﻞ ﺻﻒ
دراﳼ ،بحيــث ميكنــك متابعــة كل طالــب بشــكل منفــرد .عليــك أن تكــون دامئًــا عــىل درايــة مبــا يواجهــه الطفــل
مــن صعوبــات يف تقدمــه يف عمليــة التعلّــم .إن الصفــوف الدراســية الصغــرية تعطــي الطلبــة راحــة أكــرث يف
التحدث واملشاركة يف األنشطة ،فغال ًبا ما يكون األطفال خجولني خوفًا من ارتكاب األخطاء يف مدارسهم.
وإذا كان مــن الصعــب تطبيــق ذلــك ،تأكــد مــن اســتخدام اســرتاتيجيات التدريــس املتمحــورة حــول الطالــب،
والتــي تــم توضيحهــا يف الفصــل  ،3لتلبــي احتياجــات طلبتــك بشــكل ف ّعــال .حتــى وإن كان لديــك عــدد كبري من
الطلبــة يف الغرفــة الصفيــة ،فــال يــزال بإمكانهــم املشــاركة بنشــاط وحــامس إذا تــم توظيــف اســرتاتيجيات
التدريــس املناســبة .إن التعلّــم املتمحــور حــول الطالــب ســيتيح الفرصــة للطلبــة بــأن "ينشــغلوا" باملهــام
املعطاه لهم ،مام يسهل عليك إدارتها.

 .2اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
يقصــد مبصطلــح "نفيس-اجتامعــي" الجوانــب النفســية واالجتامعيــة .إن بيئــة التعلــم النوعــي هــي املــكان
الــذي ميكــن لألطفــال أن يتعلمــوا فيه بشــكل صحي نفسـ ًيا واجتامع ًيا  ، 7مع شــعور األطفال بنــوع من االنتامء
للغرفة الصفية ،والقيمة الذاتية ،والعالقات اإليجابية مع األقران واملعلمني ،والتحفيز الفكري . 8
تعــد إدارة الغرفــة الصفيــة املناســبة واالنضبــاط اإليجــايب )التي تــم تناولها يف الفصــل  ( 4طرقًــا لتنمية الصحة
النفســية واالجتامعيــة مــن أجــل رفــاه األطفــال ،ينبغــي أن تــدار الغرفــة الصفيــة بشــكل جيــد ،ليــس فقــط
لتنفيــذ الــدروس ،ولكــن أيضً ــا لتســهيل رفــاه األطفــال .للقيــام بذلــك ،قــد تحتــاج إىل تقديــم الدعــم النفــيس
واالجتامعــي ،والــذي يشــري إىل العمليــات واإلجــراءات التــي تعــزز رفــاه الطفــل بشــكل شــمو ّيل يف عاملــه
االجتامعــي  .9ميكــن القيــام بذلــك مــن خــالل األنشــطة الفرديــة أو الجامعيــة يف الغرفــة الصفيــة،
أو مــن خــالل عقــد اجتــامع خــاص مــع الطفــل .أوالً ،تحتــاج إىل معرفــة كيفيــة تحديــد هــؤالء الطلبــة الذيــن
قد يحتاجون إىل الدعم .تأكد من البحث عن الخصائص التالية:
صعوبات يف القراءة،
والكتابة ،والحساب ،الخ.

الذعرأو الخوف من الخطأ
خجول و ُمنطَ ٍو

فرتة انتباه منخفضة
ثقة بالنفس
منخفضة للغاية

عنيف أو عدواين

INEE, PSS-SEL Training Module, 2019

7

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

8

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

9
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خاصة يف السياقات اإلنسانية ،ميكن لطلبة التعليم العالجي ان يواجهوا مشكالت خطرية ،مثل:
الحاجة إىل العمل ،أو الزواج يف سن
مبكرة ،وعدم القدرة عىل مواصلة
التعليم

التنمر

التمييز

املضايقات من األقران أو البالغني
املحيطني به

ضغوط الحياة كالجئني أو الفقر

كمعلم ،ينبغي أن تراقب كل ما يواجهه األطفال بعني ثاقبة )أنظر( ،واالستامع إليهم بعناية )استمع( ،وإحالتهم
إىل الدعم املناسب من خالل مزودي الخدمة العاملني داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها )الربط/التشبيك(. 10

أﻧﻈﺮ

إﺳﺘﻤﻊ

اﻟﺮﺑﻂ/
اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ

ابحــث عــن عالمــات التوتــر ،مثــل :التوقــف عــن الــكالم،
التــرصف كطفــل صغــري ،هــادئ أكــرث مــن املعتــاد ،غــري
قــادر عــىل الرتكيــز ،النشــاط املفــرط ،البــكاء ،إحــداث
مشــاجرات بشــكل دائــم ،التــرصف بعصبيــة ،ال يتفاعــل مــع
أقرانــه ،خائــف وقلــق ،ال يشــارك يف الغرفــة الصفيــة ،أو
يقوم بعرقلة األنشطة.

أنظر بعني ثاقبة إىل األطفال
الذين يعانون من رد فعل
ملحنة خطرية.

•
•
•
•
•
•
•

اسأل عن احتياجات
األطفال وأولياءأمورهم.

ساعد األطفال والعائالت يف
التعامل مع املشكالت أو التواصل
مع فرق اإلسناد/الدعم

أب ًدا ،ال تجرب الطفل عىل الكالم.
استمع بعناية وحافظ عىل تركيزك.
ال تقاطعه.
طمنئ الطفل عندما يكون غاضبًا أو متوت ًرا.
ال تتحدث مع الطفل عن املسائل الحساسة أمام أقرانه.
استمع بعناية ألولياء األمور حول املشكالت وخلفيتها.
ذكِّر الطفل بأن كل ما يتم مشاركته هو أمر يف طي الكتامن.

• بالنسبة للمشكالت النفسية أو االجتامعية الطفيفة ،قم بتوفري
جلسات إرشادية فردية أو جامعية .إعمل بشكل وثيق مع
العائالت عند تقديم الدعم الفردي .أعطهم التعليامت
املناسبة ليتم تطبيقها يف املنزل.
• بالنسبة للمشكالت املتوسطة إىل الخطرية ،اربطهم مع
املتخصصني )يف حال وجود القلق ،فرط النشاط املفرط،
التعب/االرهاق ،العنف ،إلخ(.
• العمل عن كثب مع املرشدين الرتبوينن يف كلتا الحالتني.

Save the Children, Psychological First Aid Training Manual for Child Practitioners, 2013
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ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط/اﻹرﻫﺎق
• شجع الطلبة عىل التعبري عن أنفسهم .سيساعد هذا املعلمني والطلبة عىل فهم أنفسهم بشكل أفضل .تتمثل
إحدى املامرسات الجيدة يف السامح لألطفال برسم يشء ما عىل ورقة حول ما يزعجهم أو ما يجعلهم سعداء.
• انتبه إىل كيفية ترصف الطلبة واتجاهاتهم .ميكن لسلوكهم أن يقول الكثري عن حالتهم النفسية واملشكالت
التي ميرون بها.
• ابحث عن طريقة مناسبة لسؤال أولياء األمور عام إذا كانت هناك أية مسائل مع األطفال أو مشكالت يواجهونها
)دون انتهاك الخصوصية( .قم ببناء عالقات مع أولياء األمور مبنية عىل الثقة واالحرتام والود لتحقيق ذلك.
• من املهم أن تعرف أنك لست مضط ًرا لفعل كل يشء مبفردك .أنت كمعلم ،تحتاج إىل العمل عن كثب مع
املرشدين الرتبويني يف املدرسة ،وربط األطفال املحتاجني باملصادر والخدمات املناسبة املتاحة ،مثل املنظامت
املحلية أو الدولية للخدمات املتخصصة وخدمات الرعاية االجتامعية.
أخ ًريا ،تساعد أنشطة الغرفة الصفية عىل إيجاد مجتمع صفي وتوفري الشعور باالستقرار بني الطلبة .فيام ييل
أمثلة عىل األنشطة الف ّعالة يف التعليم العالجي والتي نفذتها منظمة وورلد فيجن:
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ /
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ

يعمــل األطفــال عــىل أنشــطة إبداعيــة أو ترفيهيــة ،مثــل الرســم ،والحــرف اليدويــة،
والحياكــة ،واأللعــاب ملــدة  30-15دقيقــة بعــد حصــص التعليــم العالجــي .سيســاعد
ذلــك األطفــال عــىل التعبــري عــن أنفســهم ،ويقلــل مــن الشــعور بالتوتــر ،ويشــعرون
مبزيد من االستقرار.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حدد النشاط الذي يناسب المساحة المتوفرة لديك والفئات العمرية.
خطط بشكل صحيح وأعد األدوات والمواد الالزمة.
تأكد من توزيع األدوات والمواد بشكل عادل على جميع الطلبة.
ركز على األنشطة التي تتطلب العمل الجماعي.
أعط تعليمات واضحة مع أمثلة ،وتأكد من أن النشاط مفهوم جي ًدا من
قبل الجميع.
تحقق مما إذا تم تنفيذ النشاط بشكل صحيح ،عن طريق التجول في
الغرفة الصفية ومالحظة الطلبة.
راقب وتأكد من سالمة تنفيذ النشاط.
إسعى للحصول على التغذية الراجعة من األطفال حول النشاط.
ن ّوع في األنشطة التي تقدمها.
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يلعــب األطفــال أنــواع الرياضــة الجامعيــة ،مثــل كــرة القــدم ،والكــرة الطائــرة ،مــع
املدربــني إن أمكــن .مــن املهــم تخصيــص يــوم واحــد )ملــدة ســاعتني ونصــف( أســبوع ًيا
ملامرســة الرياضــة ،ألنهــا ستســاعد األطفــال عــىل إطــالق طاقتهــم ،والتخلــص مــن
التوتــر أكــرث مــن األنشــطة اإلبداعيــة .كــام أنهــا تســاعد أيضً ــا عــىل منوهــم بشــكل جيــد
وتحسني صحتهم ،وبناء روح الفريق!
• ط ّبق النصائح المذكورة أعاله في األنشطة اإلبداعية.
• اسأل األطفال ودعهم يختارون النشاط الرياضي المفضّ ل لديهم.
• حدد مساحة آمنة ومناسبة.
• ص ّنف الفرق على أساس فئتها العمرية.
• ركز على قيم العمل الجماعي بدالً من التركيز على الفوز.
• إن أمكن ،قم بتضمين أطفال من مجموعات مختلفة )جنسيات مختلفة( في نفس الفريق.
سلســلة مــن الجلســات تتنــاول مواضيــع لتحســني املناعــة النفســية لــدى األطفــال ،مبــا
يف ذلــك الشــعور باالنتــامء إىل املجتمــع ،واملشــاعر ،والتعامــل مــع التوتــر ،والتواصــل
األرسي واالجتامعــي ،والعالقــات مــع اآلخريــن ،والســالمة ،وأحالمهــم املســتقبلية.
يجــب القيــام بهــذه األنشــطة بشــكل مســتمر ملــدة  10أيــام ،وتكــون
فعالــة لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم مــا بــني  6و  17عا ًمــا .املصــادر واملراجــع
متوفرة عىل شبكة اإلنرتنت.
• طبّق النصائح المذكورة أعاله في األنشطة اإلبداعية.
• اختتم كل جلسة بحلقة مناقشة للتأمل ،للتأكد من تحقيق الغاية من النشاط.

ﺗﻮﻛﺎﺗﺴــﻮ هــي أنشــطة إثرائيــة يتــم تنفيذهــا يف املــدارس الحكوميــة اليابانيــة .منهــا
نشــاط "قائــد اليــوم" الــذي ميكــن تطبيقــه يف صفــوف التعليــم العالجــي .حيــث
يتنــاوب الطالــب عــىل قيــادة الغرفــة الصفيــة ليــوم واحــد ،ويكــون مســؤوالً عــن
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻴﻮم
)ﻧﺸﺎط ﺗﻮﻛﺎﺗﺴﻮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ( األعــامل الروتينيــة مثــل ترتيــب املقاعــد ،وتقديــم الوجبــات ،واالحتفــاظ مبذكــرات
الصــف الــدرايس ،ومــا إىل ذلــك .يســاعد هــذا النشــاط األطفــال عــىل التفكــري بشــكل
مســتقل ،والتحــيل باملســؤولية ،والفخــر بأنفســهم )انظــر امللحــق رقــم
" 1ﺗﻮﻛﺎﺗﺴﻮ" ملزيد من التفاصيل(.
 oتأكد من تحديد وتعميم دور القائد بشكل عادل بنا ًء على قاعدة ،مثل ترتيب أسماء
الطلبة أبجديًا.
 oاكتب ترتيب دور القائد على السبورة في الغرفة الصفية.
 oاختر الواجبات في حدود قدرات الطفل.
 oاشرح الواجبات بوضوح للقائد.
 oاشرح مهام القائد بوضوح أيضً ا لألطفال اآلخرين لتسهيل الدعم.
 oتأكد من عدم حدوث تنمر من أي قائد.
 oأشكر قائد اليوم أمام أقرانه.
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دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻌﺰز اﻟﺘامﺳﻚ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
 1.6ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘامﺳﻚ اﻻﺟﺘامﻋﻲ؟
ميكــن أن يكــون للتامســك االجتامعــي عــدة معــانٍ مــن وجهــات نظــر مختلفــة يف بلــدان وســياقات مختلفــة .يف هــذا
الكتيــب ،ميكــن تعريــف التامســك االجتامعــي عــىل أنــه :البيئــة التــي يشــعر بهــا الطفــل بالراحــة والســعادة
واألمــان ،ويتمكــن مــن بنــاء عالقــات مــع األطفــال مــن خــالل الشــعور باالنتــامء واالندمــاج واملشــاركة
والتسامح  .دعونا نلقي نظرة عىل كل من هذه املواضيع:
11

اﻻﻧﺘامء واﻟﺪﻣﺞ:

 .1يشعر األطفال بأن رأيهم مسموع ومهم.
 .2لألطفال عالقات جيدة مع الكبار.
 .3يُعامل األطفال على قدم المساواة.
 .4األصدقاء متواجدون.
 .5الثقة موجودة ،عاموديًا )من الكبار والمؤسسات( وأفق ًيا )األصدقاء(.
 .6لدى األطفال تنظيم واضح ومفهوم للحصول على المساعدة.

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

اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
 .9غياب التنمر والعنف ،أفقيًا وعاموديًا.
استنا ًدا إىل تجربة منظمة وورلد فيجن يف األردن ،حيث يعيش األطفال الآلجئون واملجتمع املضيف م ًعا ،سرنكز
يف هذا الفصل عىل العوامل التي كانت حاسمة يف مشاريعنا :الثقة )الفقرة رقم  5املذكورة سابقًا( والدمج يف
األنشطة )الفقرة رقم  (8وغياب العنف والتنمر )الفقرة رقم .(9

 2.6ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘامﺳﻚ اﻻﺟﺘامﻋﻲ؟
يف السياقات املتأثرة بالنزاع والكوارث ،مييل التوتر االجتامعي والرصاع بني املجموعات املختلفة إىل اإلزدياد ،وعادة
ما يكون نتيجة ملا ييل: 12
 oمحدودية الموارد وارتفاع مستوى الفقر في المجتمعات المضيفة.
 oاالختالفات في الدين ،والثقافة ،واألعراف االجتماعية بين الآلجئين والمجتمعات المضيفة ،ونقص
الشبكات االجتماعية.

11

UNICEF Jordan, Towards a Child-led Definition of Social Cohesion, 2019.

12

World Vision International, Social cohesion between Syrian Refugees and Urban Host Communities in
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مخاوف من انخفاض فرص الحصول على المساكن ،والقدرة على تحمل تكلفتها ،وتدني جودتها.
المنافسة على فرص العمل.
مخاوف حول انخفاض في جودة التعليم واإللتحاق بالتعليم األساسي.
برامج المساعدات ،وكيف و َمن تساعد هذه البرامج.
التصورات المبنية على رسائل وسائل اإلعالم.

ﻣﻬام ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ؟
 3.6ﳌﺎذا ُﻳﻌﺪ اﻟﺘامﺳﻚ اﻹﺟﺘامﻋﻲ ً
يف األردن ،يتمتــع أطفــال الآلجئــني واملجتمعــات املضيفــة بفــرص أقــل للتفاعــل مــع بعضهــم البعــض.
تعمــل العديــد مــن املــدارس بنظــام الفرتتــني الــذي يفصــل بــني الجنســيات ،بحيــث يحرضطلبــة
إحــدى الجنســيات املــدارس يف الصبــاح ،واألخــرى خــالل فــرتة مــا بعــد الظهــر .هــذا ميكــن أن
يضعف تطور التامسك االجتامعي ،مام يؤدي إىل:
 oشعور األطفال بأنهم ال ينتمون ويتم استبعادهم من المجتمع المحلي.
 oالتوتر وانعدام الثقة بين المجموعات المختلفة في المجتمع المدرسي.
 oالتمييز ،والمضايقات ،والعنف ،والتنمر ،والتي غال ًبا ما تحدث في الطريق إلى المدرسة والمنزل.
البيئــة التعليميــة التــي تُشــعر الطفــل بانعــدام األمــان والخــوف هــي بيئــة غــري صحيــة ،وتعتــرب مــن
أهم العوامل التي تجعل األطفال يترسبون من املدارس.
يف حــني أن التعليــم العالجــي ال ميكــن أن يجــد الحلــول لجميــع القضايــا املتعلقــة بالتامســك
االجتامعــي ،ولكــن مــن الــرضوري ضــامن أن يعيــش األطفــال ويتعلمــون يف بيئــة يشــعرون فيهــا
باألمــان والرتحيــب .مــن املهــم بــذل الجهــود إلحــداث التغيــري مــن حصــص التعليــم العالجــي نحــو
املجتمع.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
إذا كان هنالك متاسك إجتامعي يف صفوف التعليم العالجي ،فإنه:
ميكــن لألطفــال تطويــر مهاراتهــم اإلجتامعيــة واالنفعاليــة بأمــان ،مــع مجموعــة آمنــة مــن األقــران ،بغــض
النظــر عــن اإلختالفــات .ســيتمتع األطفــال بالثقــة والعالقــات الجيــدة مــع اآلخريــن ،ويعملــون كفريــق
واحــد ،ويكونــوا جــز ًء مــن مجموعــة ،ويعــربون عــن أنفســهم ،ويســتمعون إىل اآلخريــن .إن هــذه األمــور
رضورية لنموهم وتطورهم ،وتحسني تعلمهم وثقتهم بأنفسهم.
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تشــري األبحــاث مــن أجــزاء مختلفــة مــن العــامل فوائــد الجمــع بــني الجنســيات املختلفــة
يف الغرفــة الصفيــة .عندمــا يتــم فصــل األطفــال يف املدرســة ضمــن نظــام فرتتــني
مختلفتــني ،فإنهــم يصبحــوا أقــل ميــالً لتكويــن صداقــات مــع أفــراد املجموعــات
األخــرى مــن أولئــك الذيــن يتعلمــون يف مــدارس مدمجــة متا ًمــا )هايــز ومكاليســرت،
 .(2009يشــري هــذا إىل أن تعزيــز التامســك االجتامعــي ميكــن أن ميثــل تحديًــا ،خاصــة
لألطفــال الذيــن يدرســون ضمــن نظــام الفرتتــني ،كــام هــو الحــال يف األردن .األطفــال
قريبــون جســديًا يف املدرســة واملجتمــع ،ولكنهــم غــري قادريــن عــىل التواصــل مــع
بعضهــم البعــض عــرب الحــدود اإلجتامعيــة .ميكــن أن يلعــب برنامــج التعليــم العالجــي
دو ًرا مهـ ًـام يف التغلــب عــىل هــذا التحــدي ،وتعزيــز التامســك االجتامعــي بــني األطفــال
من خالل توفري فرص للتفاعل والتعرف عىل بعضهم البعض.

 4.6ﻣﺎ ﻫﻮ دور ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘامﺳﻚ اﻹﺟﺘامﻋﻲ؟
•
•
•
•

املعلمون قدوة لطلبتهم ،من خالل إظهار االحرتام املتبادل دون متييز.
يجب أن يحاول املعلمون مشاركة األطفال من جنسيات أو خلفيات مختلفة يف أنشطة التعليم العالجي ،بقدر
ما يسمح به النظام املدريس.
يجب أن يتأكد املعلمون من عدم وجود متييز وعنف بني األطفال بسبب االختالفات ،حيث أن لها تأث ًرياسلبيًا
عىل حياة الطفل.
يجب عىل املعلمني مراقبة سالمة األطفال ،والترصف عىل الفور يف حال وجود تنمر و /أو متييز.

 5.6ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺰز اﻟﺘامﺳﻚ اﻹﺟﺘامﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
فيام ييل بعض النصائح حول كيفية تعزيز التامسك االجتامعي يف صف التعليم العالجي:
• من خالل وجود مجموعات مختلفة من الطلبة في نفس الصف ،وإظهار االحترام للجميع ،والتعلم مع بعضهم البعض.
• من خالل إخبار األطفال بأهمية قبول اآلخرين في الصف ،على سبيل المثال" ،نحن متساوون بغض النظر عن
الخلفيات المختلفة" أو "من المهم احترام بعضنا البعض".
• من خالل نشر رسائل إيجابية حول تقبل اآلخر على اللوحات الجدارية في الغرفة الصفية.
• من خالل توزيع بطاقات ،حيث يمكن لكل طالب كتابة صفة لطيفة عليها عن الطلبة اآلخرين.
• من خالل اإلنتباه الى أي عالمات تحذر من وجود التوترات والتمييز والتنمر على أساس اإلختالفات )مثل الجنسية(،
بما في ذلك المشاجرات ،والعنف اللفظي والجسدي بين األطفال من مجموعات مختلفة ،العبث بأثاث الغرفة الصفية
والمرافق المدرسية ،ورفض التعامل مع أطفال من جنسيات مختلفة .كما يجب التعامل مع مثل هذه الحاالت من
قبل المرشدين التربويين.
• من خالل إجراء جلسة توعوية لمقدمي الرعاية ،ودعوة مجموعات مختلفة للجلوس م ًعا ،حتى يتمكنوا من اإللتقاء
والتفاعل ،ومعرفة أنهم يواجهون تحديات مشتركة.
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ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
يستخدم معلمو التعليم العالجي يف منظمة وورلد فيجن كلامت محددة لتعزيز التامسك االجتامعي يف الغرفة
الصفية ،مثل:
• األخوة واألخوات
• األصدقاء الطيبون
• )نحن جميعنا( أبطال
باستخدام هذه الكلامت ،يشعر معلمو التعليم العالجي يف منظمة وورلد فيجن أن األطفال ميكن أن يشعروا
بأنهم أقرب إىل بعضهم البعض.
كام ينصح املعلمون أنك بحاجة إىل أن تكون استباقيًا يف اكتشاف العالمات التحذيرية للتوترات والرصاع بني
األطفال ،مثل:
• طالب يشعر بالغرية من اآلخرين.
• طالب يرفض مشاركة مقعده يف الغرفة الصفية ،أو حتى التحدث مع اآلخرين.
• طالب يقارن نفسه بطلبة آخرين يف الغرفة الصفية.
• الطلبة الذين ينظرون إىل بعضهم البعض بطريقة غري محرتمة ،أو يتن ّمرون عىل بعضهم البعض .يؤكد
معلمو منظمة وورلد فيجن دامئًا أننا جمي ًعا متساوون ،ونعيش يف نفس البلد.
أﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻌ ّﺰز اﻟﺘامﺳﻚ اﻹﺟﺘامﻋﻲ:
ﺣﺼﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ،دﻣﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
خالل العطالت الشتوية والصيفية ،حيث ال يوجد تعليم يف املدارس الحكومية ،ميكن أن
أطفاال من مجموعات مختلفة يف غرفة صفية واحدة.
ً
تشمل حصص التعليم العالجي

أﻧﺸﻄﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ  /ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،دﻣﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
أنشطة ترفيهية جامعية لتعزيز التعاون والعمل الجامعي بني األطفال من مختلف الفئات.

اﻟﺮﺣﻼت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ،دﻣﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
رحالت ميدانية إىل املواقع التاريخية ،أو املتاحف ،أو املواقع التعليمية األخرى .ميكن لألطفال االستمتاع
بالتجارب الالصفية خارج املدرسة م ًعا ،والتفاعل مع بعضهم البعض دون اإلهتامم بالخلفيات املختلفة.

رﻳﺎﺿﺔ ﺟامﻋﻴﺔ ،دﻣﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
األنشطة الرياضية الجامعية مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة ،والتي ميكن أن تعزز روح الفريق.

ﺟﻠﺴﺎت ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﺪاﻗﺔ
ميكن للمعلم تسهيل جلسات نقاشية حول "الصداقة الجيدة" ،أو ميكن لألطفال الرسم حول هذا املوضوع.
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يمكن أيضً ا تعزيز التماسك االجتماعي أثناء التعلم عن بُعد .فيما يلي بعض النصائح حول أنشطة التماسك االجتماعي عن بُعد:
•
•
•

•

•

عند إجراء األنشطة عبر اإلنترنت ،قم بدمج مجموعات مختلفة من األطفال في مجموعة واحدة )على سبيل
المثال ،من خالل بعض التطبيقات كالواتس آب وزووم(.
يمكن للمعلمين تعزيز التواصل ضمن المجموعات عبر اإلنترنت .على سبيل المثال ،يمكن للمعلمين أن
يطلبوا إلى الطلبة إرسال رسالة افتراضية لبعضهم البعض ،بما في ذلك ذكر النقاط اإليجابية عن أقرانهم.
يمكن للمعلمين تسهيل التواصل اإليجابي بين المجموعات المختلفة في اجتماعات أو حصص افتراضية مع
اإلشراف الدقيق ومراقبة التفاعل والتواصل .يمكنك محاولة استخالص تعليقات إيجابية من األطفال بأن تسأل
األسئلة التالية" :هل كنت تعرف زميلك من الجنسية األخرى من قبل؟"" ،هل أنت على استعداد لمقابلة
صديقك الجديد )من الجنسية األخرى( 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 االختالف للطلبة .لن
يفهم األطفال ،وخاصة الصغار منهم ،ما إذا كنت غير مباشر للغاية ،لذلك عليك أن تخبرهم" :طلبة من
جنسيات مختلفة" .لكن حاول أال تكون مباش ًرا ج ًدا من خالل تسمية الجنسية )على سبيل المثال :السوريون
واألردنيون( أو تصنيف المجموعة )على سبيل المثال :الآلجئون واألشخاص من المجتمع المضيف( ،مما قد
يبرز االختالفات .ابدأ في الشرح بشكل غير مباشر ،وحاول أن تكون محد ًدا إذا لزم األمر.
امنع التنمر والتمييز عبر اإلنترنت ،من خالل مشاركة نصائح األمان عبر اإلنترنت مع األطفال واآلباء،
ومراقبة التفاعالت عن كثب.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
نفــذت منظمــة وورلــد فيجــن نشــاط مســابقة عــرب اإلنرتنــت عندمــا تــم تعليــق التعليــم الوجاهــي بســبب تفــيش
ـاال واحـ ًدا للمســابقة عــرب اإلنرتنــت للمشــاركة فيــه .وشــملت املجــاالت :الرياضــة،
فــريوس كورونــا .اختــار األطفــال مجـ ً
والدرامــا ،وقــراءة الكتــب ،والرســم .تــم إنشــاء مجموعــات "الواتــس آب" لــكل مجــال ،وشــارك األطفــال عملهــم عــرب
كل مجموعة .يف نهاية املسابقة عرب اإلنرتنت ،تم إجراء جلسات افرتاضية عرب "زووم" ملناقشة عمل كل طفل.
كيف عززنا التامسك االجتامعي عرب اإلنرتنت:
تــم تخصيــص مواضيــع الدرامــا ومجــاالت الرســم لتتمحــور حــول التامســك االجتامعــي ،وتجربــة األطفــال يف بنــاء
صداقــة جيــدة مــع اآلخريــن مــن جنســيات مختلفــة .قــام املعلمــون مبطابقــة طفلــني مــن جنســيات مختلفــة إلرســال
"رســالة شــكر" ،والتــي تضمنــت مالحظــات إيجابيــة حــول عمــل األقــران يف مجموعــة "الواتــس آب" .أيضً ــا ،قــام
املعلمــون بتســهيل نشــاط التأمــل يف الصداقــة بغــض النظــر عــن الجنســية ،مــن خــالل جلســة التأمــل االفرتاضيــة
باستخدام أسئلة مثل:
o
o
o
o

هل قابلت أصدقاء جدد من جنسيات مختلفة خالل املسابقة؟
هل تريد مقابلتهم واللعب معهم يف املدرسة أو الحي؟
ما هو شعورك عند التعامل مع أقرانك من جنسيات مختلفة أثناء املسابقة؟
هل ترغب يف االستمرار يف تكوين صداقات معهم يف املستقبل؟
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دﻋﻮﻧﺎ ﻧﴩك ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
 1.7دﻋﻮﻧﺎ ﻧﴩك ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ.
َﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ؟
مقدمــو الرعايــة هــم شــخص أو أشــخاص مســؤولون عــن رعايــة الطفــل يف املنــزل ،وقــد يشــملون أحــد الوالديــن،
الجد ،الجدة ،وأحد أفراد األرسة املمتدة ،وفقًا لظروف العائلة.

ﻣﻬام؟
ﳌﺎذا ﻳﻌﺘﱪ إﴍاك ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ً
•
•

•
•

إن تقديم الدعم والتشجيع من ِقبل مقدمي الرعاية يلعب دو ًرا جوهريًا في تشجيع
األطفال للذهاب إلى المدرسة ،وتحفيزهم على التعلم.
مقدمو الرعاية هم األكثر دراية بحياة أطفالهم ،واألعمال اليومية التي يقومون بها .يمكنك
تحسين كيفية توفير أنشطة التعليم العالجي بنا ًء على مالحظاتهم ،بما في ذلك ما يعانيه
الطلبة أثناء الدراسة ،والتحديات التي يواجهونها في المنزل ،والدعم الذي يحتاجون إليه
لمادة دراسية معينة.
يمكن لمقدمي الرعاية مساعدة األطفال في مراجعة ما تعلموه في حصص التعليم
العالجي ،إذا تواصلت معهم بشكل جيد حول نقاط القوة والضعف لدى الطالب ،وقمت
بتزويدهم بأساليب تربوية لدعم األطفال في المنزل.
عندما يكون لديك طفل يعاني من مشكلة سلوكية ما في الغرفة الصفية ،فأنت بحاجة
إلى إشراك مقدمي الرعاية للتعرف على الخلفية واألسباب المتعلقة بالموضوع ،وتقديم
الدعم المناسب للطفل وألهله.

ﻛﻴﻒ ميﻜﻦ إﴍاك ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ؟

ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻹﴍاك ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ .ميﻜﻨﻚ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول.

م
ستو
ملشا
ركة

املستوى الثاين :تشجيع املشاركة
النشطة ملقدمي الرعاية

ىا

املستوى الثالث :وضع
منهجية منظمة لطرق
مشاركة مقدمي الرعاية

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

اﳌﺴﺘﻮى اﻷول :اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ )ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي(
بداي ًة ،يجب عليك أن تتواصل مع أهايل الطلبة بشكل منتظم ،فيام يتعلق بحصص التعليم العالجي وأداء أطفالهم.
فالتواصل بشكل منتظم مهم يف بناء الثقة مع مقدمي الرعاية ،واالستجابة الحتياجات الطفل بشكل مناسب ويف الوقت
املناسب .استمع جي ًدا ملقدمي الرعاية حول التحديات السلوكية التي يواجهها األطفال ،وقدم املشورة حول كيفية
التعامل معها ملساعدتهم يف التغلب عىل هذه التحديات .ميكنك التواصل معهم شخص ًيا ،أو عرب مكاملة هاتفية ،أو من
خالل االرسائل النصية .من املهم جدا ً أن تتعرف عىل مقدمي الرعاية أثناء تواصلك معهم.
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ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
•
•
•
•
•
•

ابدأ التواصل مع مقدمي الرعاية من البداية عند بدء التعليم العالجي.
قدم معلومات مفصلة حول التعليم العالجي ،وأجب عن أسئلتهم ومخاوفهم.
احصل عىل معلومات من مقدمي الرعاية خاص ًة حول الكيفية التي يفضلون بها التواصل معهم ،وما هي املعيقات
التي قد توجد أمامهم للمشاركة يف التعليم العالجي.
كن حذ ًرا بشأن الثقافة املتعلقة بالنوع االجتامعي :قد ال يقبل بعض اآلباء اتصال املعلمني الذكور بأمهات الطلبة,
وقد ال ترغب بعض األمهات بتواصل املعلامت مع اآلباء.
احصل عىل معلومات حول إمكانية التواصل معهم بوسائل بديلة يف حالة تعذر الوصول إىل أرقام الهواتف
األساسية.
رشا عند توصيل رسالة ما إىل مقدمي الرعاية ،وال تقدم الوعود بأي يشء ال ميكنك دعمه.
كن واض ًحا ومبا ً

يف كثــري مــن األحيــان ،ال توجــد متابعــة لتعلــم الطلبــة مــن قبــل مقدمــي الرعايــة يف املنــزل .لذلــك،
مــن املهــم أن نســتمر بصــرب يف الطلــب إىل مقدمــي الرعايــة للتعــاون ومتابعــة تعلــم األطفــال.
-معلم تعليم عالجي يف منظمة وورلد فيجن

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎين :ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ثان ًيــا ،ميكنــك تشــجيع مقدمــي الرعايــة عــىل املشــاركة بشــكل أكــرب يف التعليــم العالجــي ،مــن خــالل زيــادة وعيهــم
بأهميــة تعليــم وتنميــة األطفــال ،وتحفيزهــم مــن خــالل إجــراء حلقــات نقاشــية معهــم .ميكــن أن تكــون الحلقــات
النقاشــية منظمــة ورســمية .قــد تتضمــن بعــض األمثلــة الجلســات الرســمية التــي تُجــرى معهــم بشــكل شــهري ،أو عــرب
اللقاءات واألنشطة غري الرسمية.
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ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
أجــرت منظمــة وورلــد فيجــن جلســات شــهرية مــع مقدمــي الرعايــة ،تغطــي موضوعــات مثــل حقــوق
الطفــل واحتياجاتــه ،وأهميــة التعليــم ،وتربيــة األبنــاء )مســؤولية الوالديــن ،وأســاليب تربيــة األبنــاء ،ومنــو
الطفــل وأنــواع الشــخصية( ،وإســاءة معاملــة األطفــال .فيــام يــيل بعــض الــدروس واألمثلــة عــىل الرســائل
املوجهة ملقدمي الرعاية:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

من األهمية 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 اإلمكان ،والتشاور مع مقدمي الرعاية اآلخرين أيضً ا.
تعرف على احتياجات مقدمي الرعاية ،وقدم المشورة بشأن تلبية تلك االحتياجات .في بعض
األحيان يكون من الجيد إشراك الخبرات الخارجية لتلبية احتياجاتهم.
اتخذ الجلسات كفرصة للتواصل بشكل أكبر مع مقدم الرعاية للطفل الذي ال يواظب على
الحضور أو أدائه ضعيف في صفوف التعليم العالجي ،أثناء أو بعد الجلسات.

رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ )ﻣﺜﺎل ﻣﻨﻈﻤﺔ وورﻟﺪ ﻓﻴﺠﻦ(

إن تربية الطفل أمر رائع ،لكنه صعب أيضً ا ،خاصة بدون وجود دليل أو كت ّيب.
يحتاج األطفال ويستحقون أفضل رعاية ممكنة ،لذلك من المهم أن نستمر في التعلم أكثر عن تربية
األبناء.
ال توجد وصفة جاهزة لتربية مثالية .ما يصلح لطفل قد ال يصلح لطفل آخر.
مقدمو الرعاية هم المعلمون األوائل ألطفالهم ،لذا تصرف بالطريقة التي تريد أن يتصرف بها األطفال .أن
تكون قدوة حسنة هو أحد أفضل األشياء التي يمكنك القيام بها من أجل الطفل.
تؤثر المشاعر السلبية على سلوكياتنا وكيفية ارتباطنا باألطفال .يمكن أن تمنع المشاعر السلبية مقدمي
الرعاية من أن يكونوا قدوة حسنة لألطفال .لذا ،نحن بحاجة إلى تعلم كيفية التعامل مع مشاعرنا السلبية
لنصبح بالفعل قدوة حسنة ألطفالنا.
مثال على أسلوب تربية األبناء اإليجابية ،هو عندما يقدم مقدمو الرعاية المودة والدعم ،يجب عليهم أيضً ا
وضع قواعد وقوانين محددة ألبنائهم ليلتزموا بها.
ممارسة الطفل لسلوك معين ال يعني أن الطفل يحمل صفة هذا السلوك.
ينبغي تشجيع الجوانب اإليجابية لشخصية الطفل ،كما يجب السيطرة على الجوانب السلبية أو إعادة
توجيهها.
السلوكيات الصعبة ال تعني دائ ًما أن الطفل يحتاج إلى "مساعدة من شخص مختص".
يحتاج مقدمو الرعاية إلى التحلي بالصبر والتفهم والرعاية بشكل خاص مع األطفال الذين عانوا من
الفقدان أو الصدمة.
يجب على مقدمي الرعاية طلب المساعدة من اآلخرين إذا الحظوا أي تغييرات كبيرة أو سلوك غير
عادي.
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اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :وﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻄﺮق ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ثالثًــا ،ميكنــك إرشاك مقدمــي الرعايــة بشــكل أكــرب يف التعليــم العالجــي مــن خــالل تنظيــم مجموعــات ملناقشــة وتطويــر
خطــط عمــل لتحســني التعليــم العالجــي .ميكنــك االنضــامم إىل مجموعــة موجــودة ،مثــل رابطــة اآلبــاء واملعلمــني أو
لجنــة إدارة املدرســة ،وتأكــد مــن شــمول التعليــم العالجــي يف املوضوعــات الرئيســة .أو ميكنــك تكويــن مجموعــة
جديدة للرتكيز عىل التعليم العالجي وطلبته.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
واجهــت منظمــة وورلــد فيجــن تحديًــا يتمثــل يف أن مقدمــي الرعايــة كانــوا مشــغولني جـ ًدا يف املنــزل ،أو يف
االجتامعــات األخــرى للمدرســة ،ومل يتمكنــوا مــن إيجــاد الوقــت لإللتــزام باجتامعــات التعليــم العالجــي .مــع
وضــع ذلــك يف االعتبــار ،تــويص منظمــة وورلــد فيجــن بــأن تقــوم بتوضيــح هــدف اللجنــة وســبب الحاجــة
لها ملقدمي الرعاية ،وأن تكون مرنًا يف تحديد توقيت االجتامعات.
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 2.7دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺸﺎرك اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
َﻣﻦ ﻫﻢ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ؟
أعضــاء املجتمــع املحــيل هــم أولئــك الذيــن ينتمــون إىل املجتمــع الــذي يُطبــق فيــه التعليــم العالجــي .عــىل ســبيل
املثــال؛ رئيــس البلديــة ،وقــادة املجتمــع )يف األردن :كاملختــار ورجــال الديــن( ،والرشطــة املجتمعيــة ،واألســاتذة يف
الجامعات ،واملنظامت املحلية ،واملتطوعون يف املجتمع ،وما إىل ذلك .هؤالء جمي ًعا لهم دور كبري يف املجتمع.

ﻣﻬام؟
ﳌﺎذا ﻳُﻌﺪ إﴍاك اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ً
• حتى يتم الحصول عىل دعمهم ومساندهم يف التأكد من وصول األطفال بأمان من وإىل حصص التعليم
العالجي يف املجتمع.
رئيسا يف زيادة الوعي بأهمية
• ميكن ألعضاء املجتمع املحيل ،وخاصة املؤثرين يف املجتمع ،أن يلعبوا دو ًرا ً
التعليم .قد تؤدي دعوتهم إىل أنشطة التعليم العالجي أو اجتامعات مقدمي الرعاية إىل تحسني فهمهم
ألهمية التعليم العالجي الذي ميكنهم نقله إىل اآلخرين يف املجتمع.

ﻛﻴﻔﻴﺔ إﴍاك اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ
عــىل غــرار مقدمــي الرعايــة ،هنــاك مســتويات مختلفــة مــن مشــاركة أفــراد املجتمــع يف التعليــم العالجــي ،بــد ًء مــن
التواصل الوثيق مع األفراد إىل وضع منهجية منظمة أكرث إلرشاكهم.
اﳌﺴﺘﻮى اﻷول :اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ
أفضــل املامرســات هــي تحديــد الشــخص املؤثــر الــذي يحظــى باالحــرتام يف املجتمــع ،مثــل رجــال الديــن أو أســاتذة
الجامعــات .ميكنــك التواصــل مــع مديــري املــدارس ملعرفــة مــن هــم املؤثــرون يف املجتمــع وكيفيــة التواصــل معهــم.
عــا ًدة ،لــدى مديــري املــدارس عالقــات جيــدة مــع املؤثريــن يف املجتمــع .بعــد ذلــك ،قــم بدعوتهــم إىل اجتــامع لتوضيــح
أهميــة وفوائــد التعليــم العالجــي ،مبــا يف ذلــك الرســالة واألهــداف .إذا مل تكــن مــن املجتمــع املحــيل ،فحــاول أن تفهــم
األعراف والقيم ،واعلم أنه قد تكون هناك مجموعات وديناميكيات مختلفة يف املجتمع.

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ
•
•
•
•

التواصل المتسم باالحترام هو مفتاح لبناء الثقة مع أفراد المجتمع .على سبيل المثال ،من المهم الرد على
مكالمتهم في الوقت المناسب ،والتشاور معهم عن كثب ،والرد على مالحظاتهم واح ًدا تلو اآلخر.
نظ ًرا ألن لديهم فه ًما أعمق للمجتمع ،فإن المؤثرين يعرفون كيفية الوصول والتواصل بشكل ف ّعال 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 العالجي صع ًبا ،بسبب انشغالهم بأمور عديدة أخرى .مع
ذلك ،التواصل معهم يُعد أم ًرا جي ًدا.
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اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎين :ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ
شــجع أفــراد املجتمــع املحــيل عــىل املشــاركة يف أنشــطة التعليــم العالجــي .عــىل ســبيل املثــال ،قــم بدعوتهــم
لحضور الجلسات مع مقدمي الرعاية.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
يف إحــدى جلســات مقدمــي الرعايــة يف منظمــة وورلــد فيجــن ،متــت دعــوة قــادة املجتمــع والرشطــة ملناقشــة
املخاطــر التــي يواجههــا األطفــال يف املجتمــع باســتخدام "خرائــط املخاطــر" التــي أنشــأها األطفــال مــن خــالل
الرســومات ،والتــي توضــح املناطــق التــي شــعروا فيهــا بعــدم األمــان .كان هــذا النشــاط ناج ًحــا ج ـ ًدا ،حيــث
متكــن مقدمــو الرعايــة وقــادة املجتمــع مــن إجــراء مناقشــة جــادة حــول خرائــط املخاطــر ،ومــن هــذا النشــاط
قرروا أن تقوم الرشطة املجتمعية بدوريات يف املنطقة املحيطة مبدارس اإلناث .الدروس املستفادة هنا:
وفعاال يف زيادة الوعي.
ً
• ميكن أن يكون استخدام بعض املصادر مثل رسومات األطفال مؤث ًرا
• من األهمية مبكان دعوة أعضاء مؤثرين يف املجتمع ،ممن لديهم املعرفة والخربة املناسبة،
لتسهيل املناقشات حول املوضوعات الرئيسة.

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :وﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻄﺮق ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ
املســتوى الثالــث مــن املشــاركة هــو وضــع منهجيــة منظمــة للطــرق التــي تتــم مــن خاللهــا مشــاركة أعضــاء املجتمــع
املحــيل يف تحســني التعليــم العالجــي .بعــض األمثلــة تتضمــن :دعــوة أعضــاء املجتمــع املحــيل لالنضــامم إىل رابطــة اآلبــاء
واملعلمني  ،أو لجان اإلدارة املدرسية .أو إرشاكهم ضمن مجالــــس التطويــــر الرتبويـــة علـــى مســـتوى شـــبكات املـدارس
وعلـــى مســـتوى مديريـــات الرتبيـــة والتعليـــم؛ إذ يتـرأس هـذه املجالـس أحـــد أعضـاء املجتمـع املحلـــي ،وتقـوم هـذه
املجالـــس بإعـــداد الخطـــط التطويريـة وتنفيذهـا مـــن أجـل تحسـني أداء املدرسـة .وتهـدف هـــذه املجالـس إلـى دعـم
التحول نحـــو الالمركزية فـــي إدارة عمليتـــي التعلـــم والتعليـــم ،وإشـــراك املجتمـــع املحلـــي فـــي دعـــم أداء املـدارس
الحكوميـــة وتقييمـــه ،وتقـــوم أيضً ـــا بدراســـة االحتياحات املشـــرتكة للمـــدارس فـي الشـــبكة ،وتحديـــد املجاالت ذات
األولويــة ،كنتائـــج تحصيـــل الطلبـــة وســـلوكهم والعنـــف املدرســـي ،ودمـــج الطلبـــة ذوي اإلعاقــة ،ومشــكالت البنيـــة
التحتيـة والتنميـة املهنيـة ،ومـا إلـى ذلـك ،وتقدميهـا لفريـق التطويـر فــي املديريــة. 13
وبالتــايل ,ميكــن دمــج مواضيــع التعليــم العالجــي ضمــن أجنــدة هــذه املجموعــات واملجالــس ،وتفعيــل دور املجتمــع
املحيل يف تحسني و تطوير أنشطة التعليم العالجي.

13وزارة الرتبية والتعليم ،الخطــة االسرتاتيجية لـوزارة الرتبيـة والتعليـم 2022-2018
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 .8دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻔ ّﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ
ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺑُﻌﺪ؟ وﳌﺎذا ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ؟
نظــام التعليــم عــن بُعــد يتيــح للطلبــة التعلــم مــن بيوتهــم ،بــدالً مــن تواجدهــم فــي الغرفــة الصفيــة للتعلــم بشــكل
وجاهــي .هنــاك عــدة خيــارات لضمــان اســتمرارية التعلــم عــن بُعــد لألطفــال ،مــن خــالل قنــوات التلفــزة،
وتطبيقــات الهاتــف المحمــول ،أو مــن خــالل منصــة تعليميــة عبــر اإلنترنــت .فــي هــذا الفصــل ،نقــدم بالتفصيــل
تجربتنــا فــي التعلــم عــن بُعــد عبــر اإلنترنــت ،باســتخدام التقنيــات الحديثــة أثنــاء جائحــة كورونــا .يُعــد التعلــم
خصوصــا أثنــاء جائحــة كورونــا والتوقــف
عــن بُعــد مفيـ ًدا عندمــا ال يمكنــك توفيــر حصــص تعليــم عالجــي وجاه ًيــا،
ً
عــن تقديــم التعليــم الوجاهــي .التعلــم عــن بُعــد ،باســتخدام اســتراتيجيات وتقنيــات التدريــس المختلفــة ،لديــه
القــدرة علــى تحســين تجربــة الطلبــة والوصــول إلــى التعلّــم بشــكل ف ّعــال .يمكــن تطبيــق هــذه االســتراتيجيات
فــي ســياق الطــوارئ ،مثــل الوبــاء ،ولكــن يمكــن أن تكــون مفيــدة أيضً ــا فــي دمجهــا فــي األوقــات العاديــة ،مــع
دمج نهج التعليم المتمازج الذي يجمع بين التعلم عن بُعد والتعلم في الغرفة الصفية أيضً ا.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
هــل ميكــن توفــري دروس التعليــم العالجــي عــن بُعــد؟ بينــام مل تكــن منظمــة وورلــد فيجــن متأكــدة يف
البدايــة ،فقــد شــهدنا العديــد مــن التحســينات يف تعلــم األطفــال مــن خــالل التعليــم العالجــي عــن بُعــد
وتلقينــا أيضً ــا تعليقــات إيجابيــة مــن مقدمــي الرعايــة .ميكــن تقديــم دروس عالجيــة فعالــة عــن بُعــد ،كــام
أن اســتمرار التعليــم أثنــاء إغــالق املدرســة أمــر مهــم ،خاصــة بالنســبة للطلبــة يف التعليــم العالجــي لتجنــب
تأخر األطفال يف تعليمهم.

اﻟﻘﻮاﺳﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑني اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻋﻦ ٌﺑﻌﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﺟﺎﻫﻲ
اﻟﻘﻮاﺳﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ

اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ

ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤني:

•
•
•

•

ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤني:

•
•
•
•

أن يكون لديهم مهارات التيسير باستخدام التقنيات
التكنولوجية.
تشجيع الطلبة ألخذ زمام األمور في عملية تعلمهم.
تعويض غياب التفاعل بين المعلمين والطلبة
وجاهيًا ،من خالل توفير التعلم التفاعلي للطلبة
باستخدام التكنولوجيا وتوفير موارد تعليمية سهلة
االستخدام.
اشراك مقدمي الرعاية بهدف الوصول إلى التعلم
المنزلي الناحج.
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التركيز على الفروق الفردية بين الطلبة.
تطبيق استراتيجيات التدريس المناسبة.
تسهيل عملية التعلم المنظمة.
تقويم مدى تقدم الطلبة في عملية تعلمهم.
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"أعتقــد أن االختــالف الرئيــيس بــني التعليــم الوجاهــي والتعليــم عــن بُعــد ،هــو أننــا ال نســتطيع
رؤيــة الطلبــة أو التفاعــل معهــم كــام يف الغرفــة الصفيــة .فهنالــك صعوبــة يف بنــاء عالقــة قويــة مــع
األطفال".
 معلم التعليم العالجي يف منظمة وورلد فيجنﻣﺎ ﻫﻲ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ؟
اﻟﺘﻌﻠــﻢ اﻟﻤﺘﺰاﻣــﻦ :يلتقــي المعلمــون والطلبــة عبــر اإلنترنــت فــي نفــس الوقــت ،وفــي وقــت محــدد إلعطــاء دروس
التعليــم العالجــي عبــر منصــة تعليميــة مثــل الصفــوف االفتراضيــة عبــر منصــة جوجــل ) ،(Google Classroomsأو
من خالل بعض التطبيقات مثل "زووم".
اﻟﺘﻌﻠــﻢ ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺘﺰاﻣــﻦ :يوفــر المعلمــون للطلبــة مصــادر تعليميــة )مثــل مقاطــع الفيديــو ،وأوراق العمــل اإللكترونيــة،
والعــروض التقديميــة ،والرســائل الصوتيــة( ،ويعمــل الطلبــة عليهــا بالســرعة التــي تناســبهم ،وفــي الوقــت الــذي
يناسبهم.
اﻟﺘﻌﻠــﻢ اﻟﻤﺘﻤــﺎزج :يجمــع المعلمــون مــا بيــن التعليــم عبــر اإلنترنــت من خــالل 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 باألســبوع مــن خــالل التطبيقــات التكنولوجيــة )تعليــم غيــر متزامــن( ،ويعقــد جلســة
عبــر تطبيــق "زووم" مــع الطلبــة خــالل األســبوع لمتابعــة ومناقشــة الموضــوع الــذي تمــت تغطيتــه فــي مصــادر التعلــم
المرسلة إلى الطلبة )تعليم متزامن(.

ﻫﻞ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻓ ّﻌﺎﻻً؟
ﻓﻴام ﻳﲇ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔ ّﻌﺎل ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ:
.1
.2
.3
.4
.5

تعد جودة التدريس أكرث أهمية من التطبيقات التي يتم من خاللها إرسال الدروس  -مام
يعني أنه ال يزال بإمكان الطلبة التعلم من خالل التعليم عن بُعد.
يُعد ضامن الوصول إىل التكنولوجيا أم ًرا أساس ًيا ،خاصة للطلبة الذين ال ميتلكونها.
ميكن أن يساعد التفاعل بني األقران يف زيادة الدافعية لديهم ،وتحسني نتاجات التعلم يف
التعليم عن بُعد.
إن تشجيع الطلبة يف االعتامد عىل أنفسهم ميكن أن يؤدي إىل تحسني نتاجات التعلم.
هنالك العديد من األساليب املختلفة للتعليم عن بُعد التي تناسب املهام املختلفة وأنواع
املحتوى الدرايس -من املهم أن يختار املعلمون أفضل األساليب التي تناسب املحتوى
التعليمي والفئة العمرية للطلبة.

‘INEE, ‘Best evidence on supporting students to learn remotely
https://inee.org/resources/best-evidence-supporting-students-learn-remotely
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ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺣﻮل اﻟﺪور اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤني ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻏري اﳌﺘﺰاﻣﻦ
ثقيــال عــىل الطلبــة ،حيــث يصبحــون مســؤولني عــن عمليــة
يضــع التعلــم عــن بُعــد غــري املتزامــن عبئًــا ً
تعلمهــم .يحتــاج معلمــو التعليــم العالجــي إىل دعــم األطفــال لتقويــة مهاراتهــم يف التنظيــم الــذايت واإلدارة
الذاتيــة ،مثــل وضــع جــدول درايس يومــي أو أســبوعي ،وعــدم املامطلــة يف أداء املهــام .يتمثــل دور املعلــم
الجديد يف دعم األطفال يف بناء تلك املهارات والسامح لهم بتويل مسؤولية تعلمهم.

دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻘﺪم دروس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
 .1ﻗﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ درس ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
عنــد التخطيــط للتدريــس عــن بُعــد ،فــإن تطويــر خطــة درس جيــدة يعتــرب مــن األمــور املهمــة كــام هــو الحــال
يف التعليــم الوجاهــي .مــن املتوقــع أن يبــدع املعلمــون بشــكل خــاص يف تنظيــم خطــط الــدروس عــن بُعــد.
عــىل ســبيل املثــال ،قــد يرســل املعلــم مقاطــع فيديــو للــدروس إىل الطلبــة أوالً ،ثــم يقــوم بإعــداد وتقديــم
حصــة افرتاضيــة مــع الطلبــة )عــن طريــق تطبيــق "زووم" مثـالً( .بالنســبة ملقاطــع الفيديــو ،ال ميكنــك مشــاهدة
ردود الفعــل الفوريــة للطلبــة عليهــا ،لذلــك فإنــه مــن املهــم أن يتــم رشح مفاهيــم وأفــكار الــدرس بوضــوح
)عــىل ســبيل املثــال ،ميكنــك تقديــم أمثلــة ملموســة مــن مواقــف الحيــاة الواقعيــة املدمجــة مــع الوســائل
التعليميــة املســموعة واملرئيــة( .ملزيــد مــن التفاصيــل ،يرجــى اإلطــالع عــىل الفصــل الثالــث :التخطيــط
لدروس التعليم العالجي.

 .2ﻗﻢ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
يُعــد إنشــاء مجموعــة مــن خــالل بعــض التطبيقــات مثــل "الواتــس آب" أحــد أبســط الطــرق وأســهلها لتســهيل
بيئــة التعلــم عــن بُعــد .ميكــن للمعلمــني إرســال مصــادر تعليميــة متنوعــة بســهولة مــن خــالل هــذه التطبيقــات،
وميكــن ملقدمــي الرعايــة الوصــول إىل هــذه التطبيقــات .فيــام يــيل بعــض النصائــح لتجهيــز هــذه املــواد وإرســالها
من خالل التطبيقات اإللكرتونية:
• فيديــو الــدرس :اجعــل مقاطــع الفيديــو املســجلة بســيطة وواضحــة ووديــة وقصــرية) .انظــر امللحــق رقــم
 2ملعرفة كيفية إنشاء الفيديوهات التعليمية(.
• أوراق العمــل اإللكرتونيــة :اجعلهــا بســيطة وملونــة ودقيقــة بنــا ًء عــىل نتاجــات التعلــم ،وتذكــر أن تتابــع
تقــدم الطلبــة مــع تقديــم التغذيــة الراجعــة املناســبة لــكل طالــب) .انظــر امللحــق رقــم  2ملعرفــة
كيفية إنشاء واستخدام أوراق العمل(.
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ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
تبســيط المعلومــات للطلبــة قــدر اإلمــكان .ضــع فــي اعتبــارك أن طلبــة التعليــم العالجــي مــن المحتمــل أن
يكونــوا منهمكيــن فــي التركيــز علــى الكثيــر مــن الكلمــات أو التعليمــات .كمــا أن عــدم وجــود تفاعــل وجاه ًيــا
يجعــل مــن الصعــب علــى األطفــال االســتمرار فــي التركيــز ،وقــد يعيــق الرغبــة فــي التعلــم .يتوقــع مــن المعلميــن
تصميم مقاطع فيديو ومواد تقدم المعلومات بطريقة بسيطة وواضحة.

 .3ﻗﻢ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺣﺼﺔ اﻓﱰاﺿﻴﺔ )درس ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ(
تعــد الحصــص االفرتاضيــة التــي تســتخدم بعــض التطبيقــات اإللكرتونيــة عــرب اإلنرتنــت طرقًــا شــائعة لتقديــم الــدروس
عــن بُعــد ،حيــث ميكــن إرشاك عــدد كبــري مــن الطلبــة يف وقــت واحــد .قــد تحتــاج إىل تنزيــل وإنشــاء حســاب للتطبيــق،
والحصــول عــىل رابــط للحصــة االفرتاضيــة ،وإرســاله إىل الطلبــة .و ّجــه الطلبــة لتنزيــل نفــس التطبيــق ،حتــى يتمكنــوا
مــن االنضــامم إىل الحصــة عــن طريــق النقــر عــىل الرابــط الــذي ترســله .يرجــى االطــالع عــىل امللحــق رقــم
 2للحصول عىل قامئة النصائح حول كيفية إجراء حصة افرتاضية تشاركية.
ضــع يف اعتبــارك أيضً ــا أن هــذه التطبيقــات اإللكرتونيــة عــرب اإلنرتنــت تتطلــب عــاد ًة اتصــاالً قويًــا ومســتق ًرا باإلنرتنــت.
قــد ال يتمكــن بعــض الطلبــة مــن املشــاركة بســبب عــدم كفايــة حزمــة اإلنرتنــت أو نطــاق الــرتدد .يف مثــل هــذه
الحــاالت ،قــد يرغــب املعلمــون يف التفكــري يف خيــارات أخــرى للتفاعــل مــع الطلبــة مثــل اســتخدام الرســائل النصيــة ،أو
املكاملات غري املرئية ،أو غريها من خيارات التعلم غري املتزامن.

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻹﻋﻄﺎء ﺣﺼﺔ اﻓﱰاﺿﻴﺔ
قــد يحتــاج المعلمــون إلــى توجيــه الطلبــة ومقدمــي الرعايــة حــول كيفيــة اســتخدام التطبيقــات عبــر اإلنترنــت،
حيــث قــد يواجــه البعــض منهــم صعوبــات فــي اســتخدامها .قــم بإعــداد مقطــع فيديــو ســهل الفهــم لتوجيههــم
باستخدام إرشادات واضحة خطوة بخطوة.

 .4اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت )اﳌﻬﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(
باإلضافة إىل أوراق العمل ،ميكنك إعطاء مهام للطلبة لتعزيز املوضوعات الدراسية:
• يجب أن تكون املهام بسيطة وقابلة للتطبيق يف الحياة اليومية :عىل سبيل املثال ،إذا قمت برشح حرف من
الحروف األبجدية ،ميكنك أن تطلب إىل الطلبة جمع أو ذكر عرشة أشياء يف املنزل تبدأ بهذا الحرف.
• من الجيد أن يكون لديك مها ًما تعليمية )ليس بالقدر الكبري ،ولكن كافية حتى يتم إبقاء الطلبة متواصلني
مع مواضيع الدروس خالل األسبوع(.
• حدد مجموعة متنوعة من املهام التعليمية ،حتى ال يشعر الطلبة بامللل من تكرار نفس املهمة.
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وﻧﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﻢ
دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺘﺎﺑﻊ أداء اﻟﻄﻠﺒﺔ ّ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
يف التعلــم عــن بُعــد ،يُتوقــع مــن املعلمــني متابعــة الطلبــة بشــكل مكثّــف أكــرث مــن التعليــم الوجاهــي .إســتخدم
النصائح التالية حول كيفية تقديم التغذية الراجعة بطريقة تحفيزية:

اﺑﺪأ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت

ابــدأ بتغذيــة راجعــة إيجابيــة ومشــجعة .فذلــك يح ّفــز الطلبــة عــىل
االســتامع إليــك واتخــاذ اإلجــراءات .ميكنــك اســتخدام طريقــة
"الســاندويتش" :ابــدأ باإليجابيــات ،ثــم قــدم النقــاط التــي تحتــاج إىل
تحسني يف األداء ،وأغلق بنقاط إيجابية.

ﻛﻦ ﻣﺤﺪ ًدا

املالحظــات العامــة مثــل "لقــد كنــت رائ ًعــا" أو "كنــت ســيئًا" ال
تســاعد الطلبــة عــىل التحســن يف األداء ،ألنهــا ال تقــدم تفاصيــل
كافية حول ما يجب تغيريه ،وهي مثبطة للعزمية.

اﻃﺮح اﻟﺒﺪاﺋﻞ

أعــط بدائــل ألشــياء كان مــن املمكــن فعلهــا بــدالً مــن انتقادهــا.
تحويــل التغذيــة الراجعــة الســلبية إىل اقــرتاح إيجــايب .مثــالً" :لــو
كنت مكانك ،الستخدمت املسطرة يف الرسم ألكون دقيقًا".

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
مبجــرد إعــداد مقاطــع فيديــو أو أوراق عمــل جيــدة التصميــم ،ســتكون هنــاك حاجــة أيضً ــا إىل قنــوات تواصــل
جيدة لضامن جميع جوانب التعليم عن بُعد والعمل بشكل متآزر.
• عندما تبدأ بتقديم دروس تعليم عالجي عن بُعد ،تأكد من أن الطلبة يعرفون من أنت ،والغرض
من مجموعة التعلم ،وتوقعاتك من الطلبة ،والقواعد ضمن أفراد املجموعة )ورمبا شغفك للتعليم
واهتاممك بطلبتك!(.
• قم بالرد عىل مداخالت الطلبة )إرسال ورقة العمل ،املهامت التعليمية ،الرسائل اإلرشادية...إلخ(.
من املفيد أيضً ا مشاركة الطلبة باألوقات املناسبة لك للرد عىل مداخالتهم ،لتجنب شعور األطفال
مبشاعر غري مريحة من خالل عدم الحصول عىل الرد الفوري من املعلمني.
• عندما يبقى الطالب سلب ًيا ،وال يتواصل عرب مجموعات التعلم ،فإنه من املهم التواصل معه عرب
رسالة نصية أو الهاتف .إذا كنت تعيش يف نفس املنطقة التي يقطن فيها الطالب ،ميكنك زيارة
منزل الطالب واملتابعة معه )إن أمكنك ذلك(.
• حاول أن تتحىل بالصرب قدر اإلمكان يف التعلم عن بُعد ،حيث تختلف ظروف األطفال من منزل إىل
آخر )عىل سبيل املثال ،قد يعانون من صعوبة يف شبكة اإلنرتنت(.
• من الجيد أيضً ا أن يكون لديك تواصل نشط .ميكنك التحدث إىل طالب أو مجموعة من الطلبة دون
سبب محدد ،وذلك ببساطة للتعبري عن سعادتك بالتقدم الذي أحرزوه يف عملية التعلم.

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
فــي حــال ضيــاع الطالــب فــي التعلــم عــن بُعــد ،تكــون المكالمــة الهاتفيــة مــن المعلــم عامـالً محفـ ًزا لحملــه علــى
مواصلة التعلم .حاول أن يكون لديك تواصل فردي ووثيق مع الطلبة من وقت آلخر.
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ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ
نحــن بحاجــة إىل اإلعتــامد عــىل مقدمــي الرعايــة للمســاعدة يف تحقيــق نتاجــات التعلــم لألطفــال يف التعليــم عــن
بُعد .فيام ييل بعض النصائح حول كيفية إرشاك مقدمي الرعاية:
•
•
•
•
•
•

احصل عىل املوافقة من مقدمي الرعاية للتواصل معهم ،مع الوعي بثقافة األرسة )عىل سبيل املثال،
قد ال يفضل اآلباء تواصل املعلمني الذكور مع أمهات الطلبة(.
ق ّدم التوعية الالزمة املتعلقة بأهمية التعلم املستمر ،وفعالية دعم مقدمي الرعاية يف التعلم من
املنزل )لكسب تفهمهم وتعزيز مشاركتهم إن أمكن ذلك(.
بناء عالقات مع مقدمي الرعاية من خالل اإلجابة عن أسئلتهم حول الدرس واملعلومات األخرى،
وإظهار االستعداد لتزويدهم بالدعم املستمر.
أرسل إىل مقدمي الرعاية نرشة أسبوعية إن أمكن ،مبا يف ذلك مراجعة لألسبوع الذي مىض ،ونتاجات
التعلم لهذا األسبوع ،والجدول الزمني واملهام املطلوبة لهذا األسبوع أيضً ا ،إضافة إىل الدعم املطلوب
من مقدمي الرعاية .هذه طريقة ف ّعالة إلبقائهم عىل اطالع يف التعليم عن بُعد.
قدم نصائح حول كيفية متابعة مقدمي الرعاية ألطفالهم حتى يتمكنوا من تحقيق نتاجات التعلم
املرغوبة لكل درس .بالنسبة لألطفال األصغر س ًنا ،عليك أن تطلب إىل مقدمي الرعاية مرافقة األطفال
وإرشادهم أثناء استخدام التكنولوجيا ،حتى يتمكنوا من حضور الحصص االفرتاضية.
استمع إىل التغذية الراجعة املقدمة من مقدمي الرعاية حول عملية التعلم عن بُعد ،مع أخذها
بعني اإلعتبار لتحسني الدروس املقدمة عن بُعد .من خالل محرك البحث جوجل ،ميكن استخدام
أدوات مجانية ومفيدة مثل ) (Google Formsلجمع التغذية الراجعة من خالل استطالع
عرب اإلنرتنت.

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
فــي حــاالت األزمــات ،مثــل جائحــة كورونــا ،قــد يكــون األطفــال متوتريــن بســبب تواجدهــم الدائــم فــي المنــزل.
لذلــك ،يُعــد توفيــر المعلومــات حــول عــدة مواضيــع مفي ـ ًدا فــي هــذه الحالــة ،مثــل كيفيــة مســاعدة األطفــال
ومقدمــي الرعايــة فــي التعامــل مــع التوتــر والمشــكالت ،وكيفيــة التواصــل واللعــب مــع األطفــال فــي المنــزل،
وكيفيــة مســاعدة األطفــال علــى البقــاء آمنيــن عبــر اإلنترنــت ،ومعلومــات حــول الخدمــات المتاحــة وتكنولوجيــا
المعلومــات التــي يحتاجهــا مقدمــو الرعايــة .يمكــن الحصــول علــى معلومــات مفيــدة مــن مصــادر موثوقــة عبــر
اإلنترنت ،مثل موقع اليونيسف )على سبيل المثال" :نصائح لتربية األبناء أثناء جائحة كورونا"(:
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips#9
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ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
قد تتساءل حول كيفية تقويم أداء الطلبة عن بُعد .انظر األمثلة التالية:
 .1املالحظة :تابع أوراق العمل والواجبات التي يرسلها الطلبة إليك ملعرفة مستوى فهمهم ومدى
التحسن يف أدائهم.
 .2نشاط األداء :اطلب إىل الطلبة إرسال توثيق ألداء معني إلظهار مدى فهمهم للدرس عن بُعد ،مثل
مقطع فيديو يظهر مهارتهم يف كتابة حوار ما باستخدام الكلامت التي تم تناولها يف الدرس.
 .3محادثة افرتاضية فردية :قم بإجراء محادثة افرتاضية رسيعة مع الطالب لطرح األسئلة واإلجابة
عنها ،من خالل رسالة صوتية )ميكنك أيضً ا مشاركة مادة مرئية تسهل عىل الطلبة اإلجابة(.
 .4االختبار عرب اإلنرتنت :ص ّمم اختبا ًرا يحتوي عىل أسئلة كتابية أو ذات خيارات متعددة ،باستخدام
أدوات مجانية عرب اإلنرتنت ،مثل:
)(Google Forms, Survey Monkey, SkillSurvey, Nearpod

 .5سجالت تقويم الطلبة :قم بتوثيق جهود كل طالب وحفظها )تقديم أوراق العمل يف الوقت املناسب،
وإكامل املهام واألنشطة ،ونتائج التقويم املختلفة كتلك املذكورة أعاله(.

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤني
بالنســبة للكثرييــن منكــم ،قــد يكــون العمــل عــن بُعــد تجربــة جديــدة ،متا ًمــا مثــل طلبتــك .يجــب أن تكــون منظـ ًـام
لتقديــم دروس جيــدة للتعليــم العالجــي عــن بُعــد .يُرجــى أيضً ــا التأكــد مــن االهتــامم بصحتــك النفســية
والجســدية .عندمــا يعتنــي املعلمــون بأنفســهم ،ســيمكنهم ذلــك مــن تحقيــق مــا يريــدون يف الحصــص الدراســية
بشكل أفضل .فيام ييل بعض النصائح للمساعدة يف إدارة التعليم عن بُعد دون إرهاق نفسك:
• ضع روتي ًنا للتدريس حاول االلتزام به .ال ترسل مقاطع فيديو أو مواد تعليمية بشكل عشوايئ دون
جدول زمني محدد.
• افصل حياتك الشخصية عن العملية ،وحدد ساعات العمل اليومية )مثال :من الساعة العارشة صبا ًحا
إىل الثانية ظهرا ً(.
• لتوفري املال الذي سينفق عىل إنتاج املصادر التعليمية ،حاول تدوير األدوات واملواد التعليمية عدة
مرات ألغراض مختلفة.
• اعتمد عىل مصادر موثوقة من اإلنرتنت إليجاد أفكار إبداعية جديدة للتدريس.
• اعتمد عىل نصائح وأفكار جديدة ومجربة من زمالئك املعلمني.
• ط ّور نظا ًما لتدوين وحفظ أعاملك؛ إما أن يكون إلكرتون ًيا أو ورق ًيا.
"ســيحتاج املعلمــون إىل مزيــد مــن الوقــت والجهــود للتعليــم عــن بُعــد ،حيــث نحتــاج أحيانًــا إىل املتابعــة مــع
كل طالب عىل حدة ،بنا ًء عىل طلب مقدمي الرعاية.
يف بعــض األحيــان ،قــد تشــعر أن التعليــم وجاه ًيــا أكــرث سالســة وإثــارة لالهتــامم .لكــن تحـ َّـل بالصــرب دامئًــا ،وال
تتخل عن التعليم!"
َّ

 معلم التعليم العالجي يف منظمة وورلد فيجنأخ ًريا ،يحتوي الرابط التايل عىل بعض املصادر املفيدة ملعرفة املزيد حول الرتبية والتعليم عن بُعد:
INEE’s Resource collection on Distance Education:
o https://inee.org/covid-19/resources/distance-education
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اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  - 1اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  -ﺗﻮﻛﺎﺗﺴﻮ ) اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ اﻹﺛﺮاﺋﻴﺔ(
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻮﻛﺎﺗﺴﻮ ،وﳌﺎذا ﺗُﻌﺪ ﻣﻔﻴﺪة؟
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 خــالل أنشــطة
متنوعة تُطبق في المدرسة والمنزل .1
قدمــت منظمــة وورلــد فيجــن إحــدى أنشــطة توكاتســو ،كجــزء مــن الجهــود المبذولــة إليجــاد بيئــة تعليــم نوعــي،
وتحسين مستوى رفاه األطفال في صفوف التعليم العالجي.
ســاعد نشــاط التوكاتســو فــي صفــوف التعليــم العالجــي فــي منظمــة وورلــد فيجــن فــي إتاحــة الفرصــة للطلبــة
للمشــاركة بــدور مهــم فــي المجتمــع المدرســي ،والــذي تبيــن أنــه مفيــد لتنميــة شــعور األطفــال باالنتمــاء ،وتقديــر
الــذات ،وإقامــة العالقــات اإليجابيــة مــع األقــران والمعلميــن .كمــا ســاهم فــي زيــادة رغبــة األطفــال للذهــاب إلــى
صفــوف التعليــم العالجــي .كمــا كان لــه أثــر أيضً ــا فــي تحســين عمليــة التعلــم ،فمثـالً ســاعد هــذا النشــاط الطلبــة
الذين يتسمون بالخجل في تحسين مشاركتهم والتحدث مع األقران في الغرفة الصفية.
يمكــن دمــج هــذه األســاليب بســهولة فــي المــدارس الحكوميــة ،باإلضافــة إلــى صفــوف التعلــم العالجــي ،ألنهــا ال
تحتاج بالضرورة إلى أن تكون أنشطة مستقلة مع تخصيص وقت خاص لها.

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻛﺎﺗﺴﻮ
 .1ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺼﻒ" :ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻴﻮم"

يأخــذ كل طالــب دوره كقائــد للغرفــة الصفيــة ليــوم واحــد ،بحيــث يكــون مســؤوالً عــن بعــض المهــام الروتينيــة
فــي الغرفــة الصفيــة ،كتقديــم الطعــام ،وتنظيــف الغرفــة الصفيــة ،وغيرهــا مــن األنشــطة .تســاعد هــذه األنشــطة
فــي تعزيــز الثقــة بالنفــس ،والشــعور بالمســؤولية والقيــادة لــدى الطالــب .خــالل الســنة الدراســية ،يأخــذ كل
طالــب دور القائــد أكثــر مــن مــرة .يتعــاون القائــد ويحصــل علــى الدعــم مــن أقرانــه إلكمــال مهامــه وواجباتــه.
فيما يلي أمثلة على مهام القائد المطبقة في برنامج التعليم العالجي في منظمة وورلد فيجن:

ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ:
• إنارة الغرفة الصفية.
ﺧﻼل اﻹﺳﺘﺮاﺣﺔ:
• 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 ﷲ" قبل تناول الطعام و"الحمد هلل" بعد تناول الطعام.
• التأكد من جمع القمامة بالتعاون مع أقرانه.
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ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﻲ:
• ترتيب المقاعد بالتعاون مع أقرانه.
• إعالن من سيقود الغرفة الصفية في اليوم التالي.
• كتابة يوميات الصف )التاريخ ،والطقس ،وأسماء الغياب...الخ(
• التأكد من إطفاء اإلنارة وإغالق النوافذ.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
نظ ًرا لعدم وجود كتاب مدريس لتطبيق نشاط توكاتسو ،ستكون حواس املعلمني هي األساس عند توجيه
األطفال ،مع عدم إعطاء األوامر من أجل التنفيذ الناجح لألنشطة الصفية .ميكنك العثور عىل مزيد من املصادر
يف الرابط التايل لجامعة طوكيو ).(/http://www.p.u-tokyo.ac.jp/~tsunelab/tokkatsu
مبجرد أن يبدأ النشاط يف الغرفة الصفية ،ميكنك تنفيذ ذلك كالعادة بأقل جهد وستكون قاد ًرا عىل رؤية تغيري
واضح يف سلوك األطفال.
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Journal

:
Date
Weather
(

)

Name of Student on Duty

Absent Classmate(s)

Crea�ve Ac�vities

:
Checklist
□

Meals

□

Whiteboard

□

□

Desks & Chairs

□

Journal

Lights

□

Windows

Student’s Comments

Teacher’s Comments
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 .2ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺰل :ﻧﺸﺎط "اﳌﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻐري"

يمكــن تنميــة ثقــة األطفــال وإحساســهم بالمســؤولية حتــى فــي المنــزل .فــي نشــاط "المســاعد الصغيــر" ،يخطــط
مقدمــو الرعايــة مــع أطفالهــم كيــف يمكنهــم المســاعدة فــي األعمــال المنزليــة للعائلــة ،ثــم يراقبــون عــن كثــب
تقــدم أطفالهــم مــن خــالل منحهــم االهتمــام والتشــجيع واالمتنــان .يســاعد هــذا النشــاط البســيط األطفــال علــى
أن يصبحــوا أكثــر اهتما ًمــا بالحيــاة األســرية ،وأكثــر اســتقاللية مــع اإلعتــراف بدورهــم فــي األســرة ،وأكثــر درايــة
بجهود األسرة غير الملموسة في بعض األحيان.
يتمثــل دور المعلــم فــي شــرح مفهــوم النشــاط لمقدمــي الرعايــة واألطفــال ،ال ســيما كيــف يختلــف عــن دعــم
األعمــال المنزليــة العاديــة .يمكــن للمعلميــن شــرح األثــر التربــوي لمســاعدة الطفــل فــي األعمــال المنزليــة عندمــا
يكــون مقدمــو الرعايــة متيقظيــن لذلــك ،واألثــر المحتمــل علــى األداء األكاديمــي لألطفــال .مــن األفضــل أن يقــوم
المعلمــون بتذكيــر هــذا المفهــوم لمقدمــي الرعايــة واألطفــال بانتظــام ،علــى أســاس شــهري مثـالً .مــن المهــم أيضً ــا
التحقق بانتظام من مقدمي الرعاية واألطفال بشأن كيفية سير هذا النشاط وتقديم المشورة.

تُظهــر الصفحــة التاليــة جــز ًء مــن الملخــص الــذي اســتخدمه معلمــو التعليــم العالجــي فــي منظمــة وورلــد فيجــن
لشرح مفهوم النشاط لمقدمي الرعاية أثناء تنفيذ التعليم العالجي عن بُعد:
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آﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎط "اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ":
.1ضع مها ًما مناسبة لعمر الطفل.
.2اختر مهمة واحدة في كل مرة )مهمة واحدة في األسبوع( .بمجرد أن يتقن األطفال القيام بالمهمة،
اختر مهمة أخرى من القائمة أو أي شيء مناسب.
.3أظهر وأخبر كيف تفعل ذلك.
.4ش ّجع األطفال على إنجاز المهمة ،ثم اللعب.
.5اجعل األعمال المنزلية ممتعة.
.6تجنب التهديدات.
.7ركز على الجهد وليس على النتائج.
.8كن واقع ًيا عند اختيار المهام.
.9قم بالثناء على المساعدة.
ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل  /اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  6إﻟﻰ  11ﻋﺎ ًﻣﺎ:
.1اغسل النوافذ والمرايا )استخدم الخل مع الماء من أجل السالمة(.
.2احمل المالبس إلى غرفة الغسيل مع فرزها .ضع المالبس في مكان مناسب بعد أن تصبح نظيفة.
.3أجب على الهاتف بأدب وخذ رسالة.
.4نظّف أرضية الغرفة.
.5رتّب خزانة المالبس.
.6ساعد في صنع العشاء )يمكن لألطفال األكبر س ًنا التدرج للقيام بذلك بمفردهم(.
.7جهز لوجبة الغذاء واصنع وجبة اإلفطار بنفسك.
.8قم بإعداد بطاقة شكر للمعلمين والمرشدين التربويين ،وما إلى ذلك.
.9كن مسؤوالً عن الواجبات المنزلية.
 .10استخدم الهاتف لالتصال باألجداد واألصدقاء ،وما إلى ذلك.
اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ:
أظهــر التقديــر لزيــادة االمتنــان .ألن الطفــل الــذي يتــم تقديــره ســيتعلم تقديــر نفســه واآلخريــن .يجــب علــى
أوليــاء األمــور مســاعدة أطفالهــم علــى بنــاء المهــارات الحياتيــة التــي تســمح لهــم بالنمــو إلــى أقصــى إمكاناتهــم
وتحقيق نوع من المناعة النفسية التي تدعمهم طوال الحياة.
.1الثناء بصدق.
.2كن محد ًدا في الوصف.
.3امدح جهود وعمل األطفال وليس النتيجة أو القدرة.
.4تجنب السيطرة أو الثناء المشروط.
.5تجنب المدح الذي تظهر فيه المقارنة مع اآلخرين.
.6تجنب الثناء على المهام السهلة أو المبالغة في المديح.
أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻨﺠﺎح:
.1مبارك! لقد عملت بجد على هذا.
.2لقد قمت بحل هذه المشكلة بشكل استباقي وحققت النجاح.
.3كن فخورا ً بنفسك.
جواب مبدع للغاية.
.4هذا
ٌ
.5لقد أوجدت حالً رائعاً.
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اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  2اﻟﻔﺼﻞ  - 8أداة ﺟﻮدة ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ
أداة ﺟﻮدة اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺗﻘﻨ ًﻴﺎ

اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

جد غرفة هادئة تستطيع التركيز فيها.
تجنب حمل الكاميرا بيديك لتقليل االهتزاز.
تأكد من أن الكاميرا تغطي المادة بشكل كامل.
استخدم مؤشر أو أداة لتشير إلى الكلمة أو الرقم الذي يتم شرحه.
تأكد من وجود إنارة جيدة وواضحة.
تأكد من جودة صوتك في التسجيل.
تدرب مرة واحدة قبل البدء بالتسجيل.
ال تقم بإعداد فيديو لمدة أطول من  ٥دقائق.
احفظ الفيديو قبل إرساله للطلبة ،وتأكد من وضع اسم الدرس على الملف.
إذا كنت تستخدم الهاتف النقال ،ضعه على الوضع الصامت بدون اهتزاز لتجنب حدوث
أي إزعاج.
إذا كنت تكتب على السبورة خالل الفيديو ،تأكد من وضوح الخط وحجمه وجعله
مناس ًبا.
إذا كنت تظهر وجهك في الفيديو ،ال تقرأ من دفتر أو كتاب ،بل تواصل بصريًا مع الطلبة.

o

خاطب الطلبة بكلمات ودية مثل" :أطفالي الحلوين"" ،تلميذتي الحبيبة" " ،أبطالي
األعزاء".
تأكد من استخدام الكلمات التحفيزية والتشجيعية باستمرار.
استخدم لغة بسيطة ومفهومة.
حافظ على نبرة صوت ودودة ،لكن ال تبقي في نغمة أو وتيرة واحدة ،لجذب انتباه
الطلبة.
في البداية ،اذكر اسمك والتاريخ والموضوع وعنوان الدرس.
اخترنتا ًجا تعليميًا واح ًدا لكل فيديو.
أذكر نقاط الدرس السابق حتى يبنى عليهم الدرس الجديد.
استخدم القرطاسية أو األدوات ذات األلوان المختلفة لجذب اإلنتباه :على سبيل المثال،
البطاقات الالصقة الملونة عند شرح مفهوم ما على السبورة.
تنويع الوسائل واألدوات التعليمية ،من ضمنها األدوات التكنولوجية .استخدم كل ما يساعد
في توضيح الدروس للطلبة.
حاول أال تكرر نفس استراتيجية التدريس باستمرار.
اعرض أوراق العمل الخاصة بالدرس واشرحها.
في النهاية ،ل ّخص ما تم شرحه وذكّر الطلبة بالمهام المطلوبة منهم بعد مشاهدة
الفيديو.

o
o

ﺗﺮﺑﻮﻳًﺎ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

52

Teacher’s Handbook

ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ

اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻣﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎﻣريا واﻹﻃﺎر ،وﺟﻮد أداة ﻣﺆﴍ ،واﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺠﻴﺪ ،واﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺒﻴﻀﺎء.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪروس اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام أدوات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
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أداة ﺟﻮدة أوراق اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺮﺑﻮﻳًﺎ

ﺗﻘﻨ ًﻴﺎ

أوراق ﻋﻤﻞ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
 oقم بتصميم ورقة عمل إلكترونية باستخدام عدة برمجيات ،مثل برمجية معالج النصوص،
والعروض التقديمية ،أو ببساطة صورة.
 oأرسلها من خالل بعض التطبيقات اإللكترونية ،مثل تطبيق "الواتس آب".

o
o
o
o
o
o

تأكد من أن ورقة العمل تسمح لألطفال بممارسة المفهوم الذي تم تناوله في الدرس.
تأكد من أن المحتويات دقيقة وواضحة.
قم بتضمين تعليمات حول كيفية إكمال ورقة العمل ألولياء األمور والطلبة.
ذكرهم بتاريخ التسليم.
قدم تلميحات حول كيفية حل ورقة العمل في مقاطع الفيديو أو الجلسات االفتراضية.
عند تقديم مالحظات على ورقة العمل ،استخدم تطبيق محرر الرسومات إلضافة كلمات
مشجعة ،سيعرف الطلبة أنك مهتم بعملهم .أو يمكنك إرسال مالحظاتك مباشرة كرسالة
نصية أو صوتية.

ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ
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ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ

ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ )ﺗﺴﻠﻴﻢ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ(

ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ )اﺛﻦِ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ رﻣﻮز ﺗﻌﺒريﻳﺔ ،وﻗﻢ ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء(
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أداة ﺟﻮدة درس اﻓﱰاﴈ

ﺗﺮﺑﻮﻳًﺎ

ﺗﻘﻨ ًﻴﺎ

درس اﻓﱰاﴈ )درس ﻣﺘﺰاﻣﻦ(
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

جد غرفة هادئة تستطيع التركيز فيها.
اجلس في موضع مريح ،يفضل الجلوس على مكتب.
تأكد من وجود إنارة جيدة ،يفضل الحصول على اضاءة مقابلك وال تجلس بجانب النافذة.
تأكد من االتصال بشبكة اإلنترنت بشكل ثابت.
ثبت الكاميرا على مستوى نظرك ،وحافظ على مسافة معينة حتى يظهر الوجه والكتفين.
تأكد من وجود خلفية مناسبة.
ِ
ارتد مالبس مناسبة.
خالل المناقشة انظر مباشرة على الكاميرا ،ال تنظر إلى أعلى أو إلى أسفل.
ابتسم معظم الوقت وتجنب العبوس.
ذكّر طلبتك بوضع الميكروفون على الوضع الصامت ،ف ّعله عندما يكون هناك نقاش.
ضع جميع النقاط التي تريد شرحها على ورقة جانبية حتى تتأكد من تغطيتها وتتجنب نسيان أي نقطة.
ضع دفتر مالحظات بجانبك لكتابة جميع النقاط التي تم ذكرها خالل النقاش.

o

في البداية ،ذكر الطلبة بقواعد الحصة االفتراضية ،مثل :االستماع جي ًدا لآلخرين ،واحترام
رأي اآلخرين ،والبقاء في غرفة هادئة بدون ضوضاء ،وما إلى ذلك.
حدد النتاج التعليمي للحصة االفتراضية.
أذكر المعرفة السابقة ذات الصلة.
حاول اإلجابة عن جميع أسئلة الطلبة ،مع تسمية الطالب الذي طرح السؤال.
تأكد من أن الحصة تفاعلية من خالل طرح األسئلة وتشجيعهم على اإلجابة.
تأكد من إتاحة الفرصة لجميع الطلبة للتحدث وعدم اقتصار المناقشة على طلبة
محددين.
استخدم أسلوب تحويل األسئلة لتحفيز مشاركة الطلبة.
تأكد من اإلجابة على األسئلة بوضوح ودقة.
استخدم أسلوب "أوافق على االختالف" في الحوار ،والذي يشجع األطفال على االعتراف
بأنه ال بأس من وجود آراء مختلفة للسماح لجميع الطلبة بالتعبير عن آرائهم والمشاركة
بأمان.
إذا طلبت من الطلبة أن يناقشوا مع زمالئهم أو يعلقوا على عمل أقرانهم ،حدد الحد
األدنى لعدد المتحدثين.
ال تقارن أو تراجع أداء الطلبة في المهام التي قدموها عل ًنا لتجنب اإلحراج.
تأكد من مراقبة الحوار دائ ًما والتصرف فو ًرا في حالة حدوث أي سلوك أو تفاعل غير
مقبول بين الطلبة.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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ﻣﺜﺎل ﻋﲆ درس اﻓﱰاﴈ

اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻨﺎﺳﺐ ،واﻹﺿﺎءة ،واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،وﻣﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎﻣريا ،واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ،واﻟﻠﺒﺎس ،واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
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