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قليﻼ :لنسﱰجع ما حدث؟
عودة إﱃ الوراء ً
ﳌاذا اﳊديث عن "تعليم الر ضيات" ﰲ عصر اﳉائحة؟
قدما :تعلم الر ضيات ﰲ عصر
اﳌضي ً
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• ﰲ أوائﻞ ديسﻤﱪ  .. ٢٠١٩ﻇﻬرت أﺧﺒار حول اﻧﺘﺸار مرض جديد ﰲ مدينة ووﻫان الصينية.



ٍ
ﺳﻼلة جديدة من
• ﰲ  ٣١ديسﻤﱪ  ..أﺑلﻐﺖ منﻈﻤة الصحة العاﳌية ) (WHOعن تﻔﺸي ﻓﲑوس ُعﺰي إﱃ
ﻓﲑوﺳات كورو .
• ﰲ  ١١ﻓﱪاير  .. ٢٠٢٠أﻃلﻘﺖ عليﻪ منﻈﻤة الصحة العاﳌية ﻓﲑوس كورو اﳉديد ).(COVID-19
• ﰲ  ٩مارس )١٤٤١ /٧ /١٤ه( ُ ..علﻘﺖ الدراﺳة ﰲ اﳌﻤلﻜة العرﺑية السعودية )واس.(٢٠٢٠ ،
• ﰲ  ١١مارس  ..ﺻنّﻔﺘﻪ منﻈﻤة الصحة العاﳌية عﺘﺒاره "جائحة عاﳌية" ).(BBC NEWS, 2020







 





















• عندما ُعلﻘﺖ الدراﺳة اﳊضورية ،ما الﺒديﻞ؟ ..ﺳارعﺖ الوزارة إﱃ اﻻﻧﺘﻘال للﺘعليم عﱪ الﺒدائﻞ اﳌﺘاحة ،مﺜﻞ:
اﻹﻧﱰﻧﺖ )للﺘعليم اﳉامعي( ،والﺒث الﻔضائي )الﺘعليم العام(.
• ﰲ  ١٦أﺑريﻞ ١٤٤١ /٨ /٢٣) ..ه(  ..أعلنﺖ وزارة الﺘعليم إلﻐاء اﻻﺧﺘﺒارات النﻬائية ﰲ الﺘعليم العام،
وترﻓيع ﲨيع الﻄﻼب للصﻔوف الدراﺳية الﱵ تلي ﺻﻔوﻓﻬم اﳊالية )اعﺘﺒارﻫم جحﲔ(.
• مع اﺳﺘﻤرار الدراﺳة  ..إﱃ تواريﺦ ﳏددة من ﺷﻬر رمضان وﻓ ًﻘا للﻤرحلة الدراﺳية.
• ﰲ  ٣٠أﻏسﻄﺲ )١٤٤٢ /١ /١١ه(  ..ﺑدأ العام الدراﺳي اﳉديد ،واعﺘﻤدت وزارة الﺘعليم ﻧﻈام الدراﺳة
اﻹلﻜﱰوﻧية عن ﺑعد.







 





















 























• كان  ٣يوﻧيو  .. (١٤٤٢ /١٠ /٢٢) ٢٠٢١ﻫو اية العام الدراﺳي وﻓ ًﻘا للﺘﻘوﱘ الﺬي أعلن ﰲ ﺑداية العام.
• إﻻ أﻧﻪ ﺻدر اﳌرﺳوم اﳌلﻜي ﺑﺘﻘدﱘ اﻻﺧﺘﺒارات ﰲ ﺑداية ﺷﻬر رمضان ،ﻓاﻧﺘﻬﻰ العام الدراﺳي ﺑنﻬايﺘﻪ.
• ﰲ  ٢٩أﻏسﻄﺲ )١٤٤٣ /١ /٢١ه(  ..ﺑدأ العام الدراﺳي اﳉديد ،وﻓ ًﻘا لنﻈام الدراﺳة الﻘائم حاليًا
)اﺳﺘﻤرار ﻧﻈام الدراﺳة اﻹلﻜﱰوﻧية عن ﺑعد للﻤرحلة اﻻﺑﺘدائية ،واﳊضوري للﻤرحلﺘﲔ اﳌﺘوﺳﻄة والﺜاﻧوية(..


• ما الﺬي حدث؟..
ح ّدث أكﱪ اﻧﻘﻄاع للﺘعليم ﰲ الﺘاريﺦ )اﻷمم اﳌﺘحدة(٢٠٢٠ ،؛ حيث أﻏلﻘﺖ معﻈم اﳌﺆﺳسات الﺘعليﻤية
حول العاﱂ أﺑوا ا مﺆقﺘًا ﰲ ﳏاولة ﻻحﺘواء اﻧﺘﺸارﻫا ،وحﻔاﻇًا علﻰ ﺳﻼمة الﻄﻼب ومعلﻤيﻬم من ﻫﺬا الو ء.
• علﻰ الرﻏم من ضرورة ﻫﺬا اﻹجراء  ..إﻻ أ ّن ﻫﺬه اﳋﻄوة قد أﺛرت ﺳلﺒًا علﻰ الﺘعليم ﺑﺸﻜﻞ عام ،حيث
ﺳارعﺖ اﳌدارس إﱃ اﻻﻧﺘﻘال إﱃ الﺘعلم عﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ،وتوﻓﲑ ﺑدائﻞ ﳌن ﻻ يﺘﻤﻜن الوﺻول إليﻪ.
• تﺸﲑ منﻈﻤة اليوﻧسﻜو إﱃ  ..أ ّن عﻤليات إﻏﻼق اﳌﺆﺳسات اﳊﻜومية قد أﺛرت علﻰ أكﺜر من ) (٪٩١من
الﻄﻼب حول العاﱂ ).(UNESCO, N.D
• ﺑينﻤا تﺸﲑ تﻘارير أﺧرى إﱃ  ..ﻧسﺐ قريﺒة منﻬا )قد تﻜون أعلﻰ أو أقﻞ( ،ﻓﻤﺜﻼ :تﺬكر منﻈﻤة اﻷمم
اﳌﺘحدة أ ّن عﻤليات اﻹﻏﻼق قد أﺛّرت علﻰ ) (٪٩٤من الﻄﻼب ﰲ العاﱂ ،وﻫي ﻧسﺒة قد ترتﻔع لﺘصﻞ إﱃ
) (٪٩٩ﰲ الﺒلدان اﳌنﺨﻔضة الدﺧﻞ والﺒلدان اﳌﺘوﺳﻄة من الﺸرﳛة الدﻧيا.


• أكﱪ الﻔﺠوات الﱵ أحدﺛﺘﻬا اﳉائحة  ..يﺸﲑ تﻘرير "الﺘعـليم أﺛناء
جائحة كوﻓيد ١٩-وما ﺑعـدﻫا" إﱃ أﳘية تسليﻂ الضوء علﻰ
)اﻷمم اﳌﺘحدة:(٢٠٢٠ ،
) (١الﻔﺠوة الرقﻤية.
) (٢الﻔاقد الﺘعليﻤي.
• أولو
أولو
)(١
)(٢
)(٣

ت اﳌرحلة  ..الدروس اﳌسﺘﻤدة من اﻷزمة تﺘلﺨﺺ ﰲ ﺛﻼث
ت )اﻷمم اﳌﺘحدة:(٢٠٢٠ ،
تدارك الﻔاقد الﺘعليﻤي.
إعادة الﻄﻼب اﳌﺘسرﺑﲔ إﱃ مﻘاعد الدراﺳة.
الﱰكيﺰ علﻰ الرعاية اﻻجﺘﻤاعية والعاﻃﻔية للﻄﻼب واﳌعلﻤﲔ.


• تﺸﲑ منﻈﻤة ) (OECDإﱃ  ..أ ّن ﻫﺬه اﳉائحة قد أدت إﱃ ﻓاقد تعليﻤي لن يﺘم تعويضﻪ ﺑسﻬولة إذا ما
عادت اﳌدارس ﺑنﻔﺲ مسﺘوى أدائﻬا الساﺑﻖ ،وﺳيﻜون ﳍﺬا الﻔاقد آ ر اقﺘصادية دائﻤة ليﺲ علﻰ الﻄﻼب
اﳌﺘضررين ﻓحسﺐ ،ﺑﻞ علﻰ كامﻞ ا ﺘﻤع ).(Hanushek & Woessmann, 2020
• أ ّكدت عدد من الدراﺳات  ..أن للﺠائحة ﺛﲑ ﺧاص علﻰ تعليم الر ضيات وتعلﻤﻬا ،وذلﻚ ﳊ ّدة الﻔاقد
الﺘعليﻤي ﻓيﻬا مﻘارﻧة ﺑﻐﲑﻫا من ﳎاﻻت الﺘعلم اﻷﺧرى ) Kuhfeld et al., 2020; Dorn, Hancock,
.(Sarakatsannis, & Viruleg, 2020
• لﺬا؛ ما إن حدﺛﺖ ﻫﺬه اﻷزمة  ..إﻻ وﺳارعﺖ اﳍيﺌات واﳌنﻈﻤات العاﳌية اﳌﺘﺨصصة ﰲ ﳎال تعليم
الر ضيات إﱃ دراﺳة اﻷوضاع الراﻫنة ،وتﻘدﱘ الﺘوﺻيات واﳌﻘﱰحات ﰲ كيﻔية الﺘعامﻞ معﻬا ،وﻧﺸر الﺘﻘارير
والو ئﻖ الﱵ تدعم كاﻓة العاملﲔ ﰲ ﻫﺬا ا ال.


• ما أﺑرز اﳍيﺌات اﳌسﻬﻤة ﰲ ﻫﺬا ا ال؟ ..
ﻫناك عدد من اﳍيﺌات العاﳌية الﱵ ﺳارعﺖ إﱃ تﻘدﱘ ما ﳝﻜن أن يسﻬم ﰲ توجيﻪ تعليم الر ضات ﰲ مﺜﻞ
ﻫﺬه اﻷوقات ،ومن أﺷﻬر ﻫﺬه اﳍيﺌات:
ا لﺲ الوﻃﲏ ﳌعلﻤي
الر ضيات )(NCTM

ﳎلﺲ الﻘيادة ﰲ تعليم
الر ضيات )(NCSM

اﲢاد مﺸرﰲ الر ضيات
اﳊﻜوميﲔ )(ASSM

• ومن أﺑرز إﺳﻬاما ا ..إﺻدار و ئﻖ حاولﺖ من ﺧﻼﳍا مواكﺒة ما ﳚري ﰲ تعليم الر ضيات زمن اﳉائحة.
• ورﻏم ﺻعوﺑة حصر كاﻓة الﺘﻘارير والو ئﻖ الﱵ عنيﺖ ﺬا اﳌوضوع  ..إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜننا اﻹﺷارة إﱃ أﺑرزﻫا،
ﺧاﺻة تلﻚ الو ئﻖ الصادرة من اﳉﻬات ذات الﺸﺄن واﻹﺳﻬام الﻔاعﻞ ﰲ تعليم الر ضيات.


.. • ما أﺷﻬر ﻫﺬه الو ئﻖ؟
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• ما أﺷﻬر ﻫﺬه الو ئﻖ؟ ..

• وتﻜﻤن أﳘية ﻫﺬه الو ئﻖ  - ..ﰲ اﳊاجة اﳌاﺳة إليﻬا ﰲ ﻫﺬه اﻷوقات )ضعﻒ الﺘوجيﻪ وﺧسوف الﺒحث(.
 -وﰲ قيﻤة ومﻜاﻧة اﳍيﺌات الﱵ أﺻدر ا.



















 





















 












• لرﻏم ﳑا تضﻤنﺘﻪ تلﻚ الو ئﻖ من أﻓﻜار مﻬﻤة  ..إﻻ أ ّ ا ﱂ تنﺘﺸر ﰲ اﻷوﺳاط العرﺑية ،عدا ﺑعﺾ
اﻹﺷارات الﺒسيﻄة الﱵ ﻇﻬرت ﰲ ﺷﺒﻜات الﺘواﺻﻞ اﻻجﺘﻤاعي؛ وﻷجﻞ ﻫﺬا جاءت ﻫﺬه اﳊلﻘة ..
• وعليﻪ ﻓالﻐرض الرئيﺲ من حلﻘة النﻘاش ..
 تلﺨيﺺ أﻫم اﻷﻓﻜار الﱵ تضﻤنﺘﻬا ﻫﺬه الو ئﻖ )ﺳﺘﻘﺘصر حلﻘة اليوم علﻰ الوﺛيﻘة اﻷوﱃ( ..الﺘﺄمﻞ ﰲ تلﻚ اﻷﻓﻜار ﰲ ضوء احﺘياجاتنا اﳊالية ﰲ تعليم الر ضيات ..
ّ
قدما ﰲ تعلم الر ضيات ﰲ ﺑﻼد .
 ﳏاولة مواءمة ﺑعﺾ تلﻚ اﻷﻓﻜار؛ من أجﻞ اﳌضي ًضا حلﻘة النﻘاش ﻫﺬه ..
• أي ً
 دعوة للﻤﺨﺘصﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ من أجﻞ الﺘﻔﻜﲑ ﺳو ﰲ تعليم الر ضيات زمن اﳉائحة.الﻔعال ﰲ أوقات اﻷزمات.
 -وﳏاولة اﳌساﳘة ﰲ تﻘدﱘ توﺻيات قد تساعد ﰲ دعم تدريﺲ الر ضيات ّ
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Moving Forward: Mathematics Learning in the Era of COVID-19

قدما"؟ ..
• مﱴ ﺻدرت وﺛيﻘة "اﳌضي ً
ﰲ يوﻧيو من عام .. ٢٠٢٠
• من أع ّدﻫا؟ ..
ﻫي ﻧﺘيﺠة جﻬد مﺸﱰك من :ا لﺲ الوﻃﲏ ﳌعلﻤي الر ضيات
) ،(NCTMوالﻘيادة ﰲ تعليم الر ضيات ).(NCSM
• من اﳉﻤﻬور اﳌسﺘﻬدف ا؟ ..
معلﻤو الر ضيات ،ومﺸرﻓوﻫم ،وقادة اﳌدارس ،وﺻنّاع
السياﺳة الﺘعليﻤية ،واﳌﻬﺘﻤﲔ والﺒاحﺜﲔ ﰲ تعليم الر ضيات.
و لرﻏم من تركيﺰﻫا علﻰ ﳎال تعليم الر ضيات ،إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜن
تﻄﺒيﻖ ﺑعﺾ ما ورد ﻓيﻬا ﰲ ﳎاﻻت الﺘعلم اﻷﺧرى.
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• ما الﻐرض من إﺻدار الوﺛيﻘة؟ ..
ﱂ يﻜن الﻐرض منﻬا )تﻐﻄية اﳌﺸﻬد الﺘعليﻤي كﻤلﻪ( ،وإﳕا
ﳏاولة مواكﺒة ما ﳚري ﰲ تعليم الر ضيات ﰲ ﺑداية اﳉائحة،
من ﺧﻼل إ رة تﻔﻜﲑ اﳌﺨﺘصﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ حول احﺘياجات
اﳌﺘعلﻤﲔ واﳌعلﻤﲔ ﰲ زمن اﳉائحة ،ووضع ﺧﻄﻂ للﻤضي
قدما ﰲ تعليم الر ضيات.
ً
الﻔعالة
حيث تو ّ
ضﺢ ﻫﺬه الوﺛيﻘة  ..كيﻒ ﳝﻜن للﻤﻤارﺳات ّ
توجيﻬا مﻔي ًدا ﳌعاﳉة
لﺘعليم الر ضيات وتعلﻤﻬا أن توﻓر
ً
الﺘحد ت الﱵ يواجﻬﻬا اﳌعلﻤون وقادة اﳌدارس وﺻاﻧعو
السياﺳات ﰲ ﺑداية اﳉائحة ،وﺳيسﺘﻤرون ﰲ مواجﻬﺘﻬا ﰲ
اﻷﺷﻬر الﻘادمة.
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• ما أﳘية ﻫﺬه الوﺛيﻘة؟ ..
تع ّد من أﻫم وأﺷﻬر الو ئﻖ الﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺘعليم الر ضيات
علﻰ وجﻪ اﳋصوص ﺧﻼل اﳉائحة ،حيث اكﺘسﺒﺖ أﳘيﺘﻬا
اﳌاﺳة إليﻬا ﻓﱰة
من :قيﻤة اﳉﻬة الﱵ أﺻدر ا ،واﳊاجة ّ
إﺻدارﻫا.
• ماذا عن مواﺻﻔات الوﺛيﻘة؟ ..
ﻇﻬرت الوﺛيﻘة ﺻﻐﲑة اﳊﺠم ) ١٨ﺻﻔحة ﻓﻘﻂ( ،لﻜنﻬا:
دليﻼ
ﺛرية ﳌصادر وعﻤيﻘة رﺷادا ا  ..حيث ﳝﻜن اعﺘﺒارﻫا ً
إجرائيًا لﺘوﻇيﻒ كﺜﲑ من الو ئﻖ اﳌﻬﻤة ﰲ تعليم الر ضيات،
ولﺬا ﻓﻘد تضﻤنﺖ رواﺑﻂ مﺘعددة ﲢيﻞ إﱃ تلﻚ الو ئﻖ.
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• ماذا قدمﺖ الوﺛيﻘة؟ ..
ﰎ تنﻈيم الوﺛيﻘة حول ﺛﻼﺛة ﳎاﻻت رئيسة يﺘﻄلﺐ أﺧﺬﻫا ﺑعﲔ اﻻعﺘﺒار عند الﺘﺨﻄيﻂ للعام الدراﺳي الﺘاﱄ
ﳊدوث اﳉائحة ) .(٢٠٢١ /٢٠وﻫي ا اﻻت الﱵ يعﺘﻘد أ ّن ﳍا آ ر ﺧﻄﲑة علﻰ وﺻول الﻄﻼب العادل
إﱃ تعليم وتعلم الر ضيات عاﱄ اﳉودة:
اﳍياكﻞ
ما اﳍياكﻞ العادلة الﱵ
ﺳﺘدعم الﻄﻼب
ﺑﺸﻜﻞ أﻓضﻞ؟

ﳑارﺳات الﺘدريﺲ

ما ﳑارﺳات الﺘدريﺲ
والﺘﺨﻄيﻂ الﱵ ﺳﺘدعم
الﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ أﻓضﻞ؟

الﺘﺄييد
كيﻒ ﳝﻜننا أﻧسنة تعليم
الر ضيات وتعلﻤﻬا؟
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• كيﻒ ﰎ تنﻈيم وعرض ﻫﺬه ا اﻻت الﺜﻼﺛة؟ ..
قدما" ﺑنسﻖ واحد ﰲ تعاملﻬا مع ﻫﺬه ا اﻻت ،حيث ﰎ تﻘدﱘ ) (٣أﺳﺌلة إرﺷادية
ﺳارت وﺛيﻘة "اﳌضي ً
لﻜﻞ ﳎال رئيﺲ ،ﻫي:
جﺰءا من اﶈاد ت والﻘرارات )اﳌعلﻤﲔ ،اﻷﺳر ،قادة اﳌدارس ،الﻄﻼب ،أو
 -١من الﺬي ﳚﺐ أن يﻜون ً
الﺸركاء وأﺻحاب اﳌصلحة اﻵﺧرين(؟
 -٢ما الدعم الضروري تﻘدﳝﻪ للﻤعلﻤﲔ ﻹﺷراك الﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ مدروس ﰲ الﺘعلم اﳍادف للر ضيات
قدما ﰲ الﺘعلم؟
عندما ﳝضون ً
 -٣ما اﻷﺳﺌلة الﱵ ﳓﺘاج إﱃ ﻃرحﻬا قﺒﻞ اﲣاذ اﳋﻄوات الﺘالية؟
ﺑدﻻ من "ﻓﺠوات
مع الﺘﺄكيد علﻰ أﳘية الﱰكيﺰ علﻰ "ﻓرص للﺘعلم )ً "(opportunities for learning
الﺘعلم ) ،"(learning gapsوالنﻈر ﰲ اﶈﺘوى الر ضي الﺬي يعرﻓﻪ الﻄﻼب ،وما اﳌيول الر ضية لديﻬم؛
ﻷ ّن الﱰكيﺰ علﻰ ﻧﻘاط الﻘوة الر ضية الﱵ ﳚلﺒو ا معﻬم أمر لغ اﻷﳘية.

COVID-19
اﳍياكﻞ الﺘنﻈيﻤية

ﰲ

قدما
اﳌضي ً

ﳑارﺳات الﺘدريﺲ

عام )(٢٠٢١ /٢٠
= ١٤٤٢ه
الدعم أو الﺘﺄييد

١

اﳍياكﻞ اﳌنﺘﺠة لﺘنﻈيم الﻄﻼب من أجﻞ الﺘعلم

٢

اﳍياكﻞ اﳌنﺘﺠة الداعﻤة للﻤعلﻤﲔ

١

ﲢديد الﺘعلم اﻷﺳاﺳي ﳉﻤيع الﻄﻼب

٢

ﲢديد اﳌعرﻓة الساﺑﻘة الضرورية

٣

ﲢديد ما يعرﻓﻪ الﻄالﺐ لﻔعﻞ

٤

ﲢديد ﳑارﺳات الﺘدريﺲ اﻷكﺜر ﻓعالية

١

السياﺳة الﺘعليﻤية واﳌيﺰاﻧية

٢

ﳑارﺳات الﺘﻘوﱘ

٣

ﻃﲑ دعم الﺘعلم والﺘعاون اﳌﻬﲏ للﻤعلم

= قائد اﳌدرﺳة
واﳌعلم
= اﳌعلم

= اﳉﻤيع


• وعليﻪ ﻓالﻐرض الرئيﺲ من حلﻘة النﻘاش ..
 تلﺨيﺺ أﻫم اﻷﻓﻜار الﱵ تضﻤنﺘﻬا ﻫﺬه الوﺛيﻘة ..الﺘﺄمﻞ ﰲ تلﻚ اﻷﻓﻜار ﰲ ضوء احﺘياجاتنا اﳊالية ﰲ تعليم الر ضيات ..
ّ
قدما ﰲ تعلم الر ضيات ﰲ ﺑﻼد ..
 ﳏاولة مواءمة ﺑعﺾ تلﻚ اﻷﻓﻜار؛ من أجﻞ اﳌضي ًضا حلﻘة النﻘاش ﻫﺬه ..
• أي ً
 دعوة للﻤﺨﺘصﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ من أجﻞ الﺘﻔﻜﲑ ﺳو ﰲ تعليم الر ضيات زمن اﳉائحة.الﻔعال ﰲ أوقات اﻷزمات.
 -وﳏاولة اﳌساﳘة ﰲ تﻘدﱘ توﺻيات قد تساعد ﰲ دعم تدريﺲ الر ضيات ّ

COVID-19


• ﳌاذا "اﳍياكﻞ الﺘنﻈيﻤية" قضية جوﻫرية؟ ..
 توقﻒ الدراﺳة ﺑسﺒﺐ اﳉائحة ،أدى إﱃ تﻐيﲑﻫياكﻞ اﻷﻧﻈﻤة اﳌدرﺳية ﺑﺸﻜﻞ مﻔاجﺊ.
 ﻓاﻻﻧﻘﻄاعات ﰲ الﺘعلم ،ﳝﻜن أن تﺆدي إﱃز دة ﰲ الﻔروق اﳍيﻜلية وتوﺳيع اﻻﺧﺘﻼﻓات
ﻓيﻤا تﺘعرض لﻪ ﳎﻤوعات الﻄﻼب.
 لﺬا ﻻﺑد من الﺘﺨﻄيﻂ ﳍياكﻞ مرﻧة تدعمﲨيع الﻄﻼب واﳌعلﻤﲔ ﺑﺸﻜﻞ منصﻒ يوﻓّر
الﻘدرة علﻰ معاﳉة تلﻚ الﺘﺒاينات.

• ما الﻔﻜرة؟ ..
اﻧﻘﻄاع الﺘعليم ﺑسﺒﺐ اﳉائحة ،أدى إﱃ أن تﺘﺨﺬ
اﳌدارس واﻹدارات قرارات ﺑﺸﺄن ﻫياكلﻬا الﺘعليﻤية
ﺧﻼل العام الدراﺳي .٢٠٢١ /٢٠
لﺬا؛ اﻫﺘﻤﺖ الوﺛيﻘة ﺑـ"اﳍياكﻞ اﳌنﺘﺠة وﻏﲑ اﳌنﺘﺠة"
الﻘائﻤة علﻰ اﻷدلة ،حيث أﺷارت إﱃ:
 -١ﻫياكﻞ منﺘﺠة لﺘنﻈيم الﻄﻼب من أجﻞ الﺘعلم.
 -٢وﻫياكﻞ منﺘﺠة داعﻤة اﳌعلﻤﲔ.



• من أمﺜلة اﳍياكﻞ الﺘنﻈيﻤية ﻏﲑ اﳌنﺘﺠة  ..الﱵ أوﺻﺖ اﳌنﻈﻤات لﻐائﻬا:
 الﺘﺠﻤيع وﻓ ًﻘا للﻘدرات ) :(Ability Groupingﳑارﺳة تعليﻤية يﻘوم ا اﳌعلم )عادة( لﺘﺠﻤيعالﻄﻼب ﰲ ﳎﻤوعات وﻓﻖ إﳒازﻫم الساﺑﻖ أو اﶈﺘﻤﻞ لنﺸاط ذي ﺻلة ،وعادة ما تﻜون ﳎﻤوعات
ﺻﻐﲑة ﻏﲑ رﲰية تﺘﺸﻜﻞ داﺧﻞ ﺻﻒ دراﺳي واحد.
 الﺘﺸعيﺐ أو توزيع اﳌسارات ) :(Trackingﻓصﻞ الﻄﻼب ﺑصورة رﲰية ﰲ ﺻﻔوف ﳐﺘلﻔة ،أو مدارسﳐﺘلﻔة ،وﻓ ًﻘا لﻘدرا م اﻷكادﳝية اﳌﺘصورة.
 تﺸعيﺐ اﳌعلﻤﲔ أو توزيعﻬم ﰲ مسارات ) :(Tracking Teachersتﻜليﻔﻬم ﺑﻔصول منﺨﻔضة أوعالية اﳌسار داﺧﻞ اﳌدرﺳة ،حيث يُنﻈر إﱃ اﳌعلﻤﲔ ﰲ اﳌسارات الدﻧيا علﻰ أ م أقﻞ مرتﺒة من زمﻼئﻬم
ﰲ اﳌسارات العليا.
 الﺘصنيﻒ ) :(Labelingتسﻤية أو وﺻﻒ الﻄﻼب ﺑﻜلﻤة أو عﺒارة قصﲑة وﻓ ًﻘا لﻘدرا م أو إمﻜا مأو ﺳلوكﻬم وﳝﻜن أن تﻜون ﻫﺬه الﺘسﻤية ﺳلﺒية أو إﳚاﺑية.



 -١ما اﳍياكﻞ اﳌنﺘﺠة لﺘنﻈيم الﻄﻼب من أجﻞ الﺘعلم ؟ ..
ﻫياكﻞ الﻔصول الدراﺳية اﳌنﺘﺠة

"أﺳﺌلة للنﻈر ﻓيﻬا" :قد تساعد ﰲ ﲢديد اﳍياكﻞ اﳌناﺳﺒة

• اﻻﳔراط ﰲ ﳎﻤوعات ﻏﲑ مﺘﺠاﻧسة ،ﺑﲔ الﻔصول
الدراﺳية وداﺧلﻬا.
• تﻘدﱘ دعم مﺘﻤايﺰ لﻜﻞ ﻃالﺐ؛ للوﺻول إﱃ معايﲑ
الصﻒ الدراﺳي.
• تﻘدﱘ تدﺧﻼت ﰲ الوقﺖ اﳌناﺳﺐ ﺧﻼل اليوم الدراﺳي
ﻻ ﲢﻞ ﳏﻞ الﺘعليم اليومي علﻰ مسﺘوى الصﻒ ،تصﻤم
الﻔعالة.
وﻓ ًﻘا لنﺘائﺞ الﺘﻘوﳝات الﺘﻜوينية ّ

• ما ﻃرق تنﻈيم الﻄﻼب ﰲ اﳌدرﺳة ،ﲝيث يﺘﻤﻜن كﻞ مﺘعلم
من الوﺻول إﱃ تعليم ر ضيات عاﱄ اﳉودة؟
• وﳓن ﻧسﺘعد للﻤروﻧة اﳌﻄلوﺑة للعام الدراﺳي ٢٠٢١ /٢٠؛
ما اﳋﻄوات الﱵ ﳝﻜن اﲣاذﻫا ﰲ اﳌدرﺳة ﳌنع تصنيﻒ
الﻄﻼب ) ،(Labelingوﲡﻤيعﻬم وﻓ ًﻘا لﻘدرا م ) Ability
 ،(Groupingوتﺸعيﺒﻬم ﰲ الر ضيات )(Tracking؟
• كيﻒ ﻧدعم الﺘﺨلﺺ من الﺘﺸعيﺐ ،وﻧسﺘﺒدلﻪ لﺘدﺧﻼت
تعليﻤا عاﱄ اﳉودة ودع ًﻤا آﺧر للﻔصول
اﳍيﻜلية الﱵ توﻓّر ً
الدراﺳية ،مﺜﻞ مدرﰊ الر ضيات )(math coaches
واﳌﺘﺨصصﲔ )(specialists؟



 -١ما اﳍياكﻞ اﳌنﺘﺠة لﺘنﻈيم الﻄﻼب من أجﻞ الﺘعلم ؟ ..
ﻫياكﻞ الﻔصول الدراﺳية اﳌنﺘﺠة

"أﺳﺌلة للنﻈر ﻓيﻬا" :قد تساعد ﰲ ﲢديد اﳍياكﻞ اﳌناﺳﺒة

• اﻻﳔراط ﰲ ﳎﻤوعات ﻏﲑ مﺘﺠاﻧسة ،ﺑﲔ الﻔصول
الدراﺳية وداﺧلﻬا.
• تﻘدﱘ دعم مﺘﻤايﺰ لﻜﻞ ﻃالﺐ؛ للوﺻول إﱃ معايﲑ
الصﻒ الدراﺳي.
• تﻘدﱘ تدﺧﻼت ﰲ الوقﺖ اﳌناﺳﺐ ﺧﻼل اليوم الدراﺳي
ﻻ ﲢﻞ ﳏﻞ الﺘعليم اليومي علﻰ مسﺘوى الصﻒ ،تصﻤم
الﻔعالة.
وﻓ ًﻘا لنﺘائﺞ الﺘﻘوﳝات الﺘﻜوينية ّ

• كيﻒ ﻧضﻤن أن الوﺻول إﱃ الﺘﻘنية ﻻ يﺆﺛر ﺳلﺒًا علﻰ
وﺻول الﻄﻼب إﱃ ر ضيات عالية اﳉودة ،ﻻ ﺳيﻤا مع
اﻧﺘﻘال الﺘدريﺲ ﺑﲔ الﺘعلم داﺧﻞ اﳌدرﺳة والﺘعلم عن ﺑُعد؟
• ما اﳍياكﻞ الﱵ تدعم الﻄﻼب ذوي اﻻحﺘياجات الﺘعليﻤية
اﳌﺘنوعة؟ كيﻒ ﺳﺘﺨﺘلﻒ ﻫﺬه اﳍياكﻞ مع اﻧﺘﻘال الﺘدريﺲ
ﺑﲔ الﺘعلم داﺧﻞ اﳌدرﺳة والﺘعلم عن ﺑُعد؟
• كيﻒ ﳝﻜن أن يﺆدي تنﻈيﻤنا للﻄﻼب )والﺬي ﻧﻔعلﻪ ﲝسن
ﻧية( إﱃ تﺒاينات جديدة وﻏﲑ مﺘوقعة؟



 -١ما اﳍياكﻞ اﳌنﺘﺠة لﺘنﻈيم الﻄﻼب من أجﻞ الﺘعلم ؟ ..

• تﻘدﱘ دعم مﺘﻤايﺰ لﻜﻞ ﻃالﺐ؛ للوﺻول إﱃ معايﲑ الصﻒ الدراﺳي.

دعم مﺘﻤايﺰ = الﺘعليم اﳌﺘﻤايﺰ = تنويع الﺘعليم



 -١ما اﳍياكﻞ اﳌنﺘﺠة لﺘنﻈيم الﻄﻼب من أجﻞ الﺘعلم ؟ ..

الﻔعالة.
• تﻘدﱘ الﺘدﺧﻼت اﳌناﺳﺒة علﻰ مسﺘوى الصﻒ ،تصﻤم وﻓ ًﻘا لنﺘائﺞ الﺘﻘييﻤات الﺘﻜوينية ّ

قوم
)ّ (١

) (٢ﺻنّﻒ
) (٣عاﰿ

= ﻧﻈام الﺘﻘوﱘ واﳌعاﳉة



 -٢ما اﳍياكﻞ اﳌنﺘﺠة الﱵ تدعم اﳌعلﻤﲔ ؟ ..
• للﺘﺨﻄﻂ لعام ) (٢٠٢١ /٢٠ﳝﻜن الﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﺳﺘﺨدام ﻫياكﻞ للﺘدريﺲ قد ﻻ ﻧﻔﻜر ﻓيﻬا عادةً ،من مﺜﻞ:

 الﺘﻜرار أو اﻻﺳﺘﻤرار ) :(Loopingعﺒارة عن ﻫيﻜﻞ يﺘم ﻓيﻪ تعيﲔ اﳌعلم ﻧﻔسﻪ ﻤوعة الﻄﻼب ﻧﻔسﻬاعلﻰ مدار ﺳنوات مﺘعددة )ﳌاذا؟(:
 ﻷن ﻫﺆﻻء اﳌعلﻤون يعرﻓون ما ﰎ تدريسﻪ ،وما تعلﻤﻪ ﻃﻼ م.
 ﻫﺬا اﳍيﻜﻞ الﺘنﻈيﻤي يسﻤﺢ للﻄﻼب ومعلﻤيﻬم ﺑﺒعﺾ اﻻﺳﺘﻤرارية ﰲ العﻼقات الﱵ اﻧﻘﻄعﺖ
ﰲ العام اﳌاضي ﺑﲔ اﳌعلم والﻄالﺐ ،والﻄالﺐ وزميلﻪ ﰲ اية العام الساﺑﻖ.
مع الﺘنﺒيﻪ إﱃ أ ّن ﻫﺬا ﻻ يعﲏ أن يﺒدأ اﳌعلم من حيث توقﻒ ﰲ الصﻒ الساﺑﻖ ،وإﳕا الﺘﻔﻜﲑ ﰲ كيﻔية
تضﻤينﻬا ﰲ اﳌعرﻓة الساﺑﻘة الﱵ ﳚﺐ أن يﺒﲎ عليﻬا تعلم الﻄالﺐ اﳉديد )ﺳيﺄﰐ اﳊديث عنﻬا(.
 تدريﺲ الﻔريﻖ ) (Team teachingأو الﺘدريﺲ الﺘﺸاركي ) :(Co-teachingوالﱵ ﳝﻜناﺳﺘﺨدامﻬا ﺑﻄريﻘة إﺑداعية ﰲ ﻇﻞ اﳉائحة.



 -٢ما اﳍياكﻞ اﳌنﺘﺠة الﱵ تدعم اﳌعلﻤﲔ ؟ ..
ﻫياكﻞ منﺘﺠة
• علﻰ مسﺘوى اﳌدارس اﻻﺑﺘدائية واﳌﺘوﺳﻄة :يﻘوم
اﳌعلﻤون ﺑﺘدريﺲ ﻓصول ﻏﲑ مﺘﺠاﻧسة من الﻄﻼب
)إلﻐاء تﺸعيﺐ الﻄﻼب( ،كﻤا يﻘومون علﻰ مسﺘوى
اﳌدرﺳة الﺜاﻧوية ﺑﺘدريﺲ مﺰيﺞ من الﻔصول )إلﻐاء
تﺸعيﺐ اﳌعلﻤﲔ(.
• يﺸارك اﳌعلﻤون ﰲ الﺘعلم اﳌﻬﲏ اﳌنﺘﻈم لﺘنﻤية مﻬارا م،
ﻓعال ومرن لﻄﻼ م ،من
والﺘعاون ﰲ الﺘﺨﻄيﻂ لﺘعليم ّ
ﺧﻼل دورة من الﺘحسﲔ اﳌسﺘﻤر الﱵ تسﻤﺢ
ﻻﺳﺘﺠاﺑة للسياقات اﳌﺘنوعة = .ﲝث الدرس

"أﺳﺌلة للنﻈر ﻓيﻬا" :قد تساعد ﰲ ﲢديد اﳍياكﻞ اﳌناﺳﺒة
•
•
•

•
•

ما اﳍياكﻞ اﳌﺘوﻓرة لدعم اﳌعلﻤﲔ إذا ﺑدأت اﳌدرﺳة
حضورً  ،ﰒ احﺘﺠنا لﻼﻧﺘﻘال إﱃ الﺘعليم ﺧارج اﳌدرﺳة؟
كيﻒ يدعم اﳌعلﻤون ﺑعضﻬم الﺒعﺾ ﰲ اﺳﺘﺨدام الﺘﻘنية؛
لﺘسﻬيﻞ وتﻘدﱘ الﺘعليم اﳌﺒاﺷر أو عن ﺑُعد أو اﳌﺨﺘلﻂ؟
ﻓرﺻا ﻹﻧﺸاء أﻫداف ﻃويلة اﳌدى
كيﻒ ُﳝنﺢ اﳌعلﻤون ً
ﺑﺸﻜﻞ تعاوﱐ ،والرﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﻓﻜار الرئيسة ،وتصﻤيم تعليم
مرن وﺳريع اﻻﺳﺘﺠاﺑة ﺑﲔ الﺘعلم داﺧﻞ اﳌدرﺳة وعن ﺑُعد؟
كيﻒ ﳝﻜننا دعم اﳌعلم ﰲ تنﻔيﺬ اﳍياكﻞ اﳉديدة؟
كيﻒ ﳝﻜن أن تﺆدي ﻫياكلنا الﺘنﻈيﻤية للﻤعلﻤﲔ )والﱵ
ﻧﻔعلﻬا ﲝسن ﻧية( إﱃ تﺒاينات جديدة وﻏﲑ مﺘوقعة؟

COVID-19


• ما الﻔﻜرة؟ ..
• ﳌاذا "ﳑارﺳات الﺘدريﺲ" قضية جوﻫرية؟ ..
كﺸﻒ الﺘدريﺲ أﺛناء اﳉائحة أن ﺳيﺲ
 توقﻒ الدراﺳة ﺑسﺒﺐ اﳉائحة ،أدى إﱃاﳌﻤارﺳات وأﺳاليﺐ الﺘواﺻﻞ أمر مﻬم لﺘعليم
اضﻄراب ﳑارﺳات الﺘدريﺲ وﻃريﻘة الﺘواﺻﻞ
دما ﰲ
الر ضيات وتعلﻤﻬا .لﺬا؛ ﻓﻤضي الﻄﻼب ق ً
ﺑﲔ الﻄﻼب أﻧﻔسﻬم ،وﺑﲔ الﻄﻼب
تعلم الر ضيات يﺘﻄلﺐ ﲢديد عدد من الﻘضا
ومعلﻤيﻬم .ومواقﻒ اﻷزمات ﻫﺬه )إن ﱂ
عند الﺘﺨﻄيﻂ لﺘعليم الر ضيات وتعلﻤﻬا:
ﳜﻄﻂ ﳍا( قد تﺆدي إﱃ اﺳﺘﺠا ت ﳝﻜن أن
 -١الﺘعلم اﻷﺳاﺳي ﳉﻤيع الﻄﻼب = .الﱰكيﺰ
تعيﻖ تعليم الر ضيات وتعلﻤﻬا.
= الﺘﻤاﺳﻚ
 -٢اﳌعرﻓة الساﺑﻘة الضرورية.
 لﺬا ينﺒﻐي اﻻﻫﺘﻤام ﺬه اﻻﺳﺘﺠا ت قﺒﻞ أن= تﻘوﱘ تﻜويﲏ
يﺘﻤﻜن اﳌعلﻤون من اﺳﺘﺌناف الﺘدريﺲ
 -٣ما يعرﻓﻪ الﻄالﺐ لﻔعﻞ.
اﳌﺒاﺷر أو عن ﺑُعد أو ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘلﻂ.
 -٤ﳑارﺳات الﺘدريﺲ اﻷكﺜر ﻓعالية.



 -١ﲢديد الﺘعلم اﻷﺳاﺳي ﳉﻤيع الﻄﻼب ..
• الﺘعلم اﻷﺳاﺳي ) (Essential learningﻫو اﳌﻬارات واﳌعارف اﻷﺳاﺳية الﱵ ﳚﺐ علﻰ كﻞ ﻃالﺐ
اكﺘسا ا كنﺘيﺠة لﻜﻞ مﻘرر ،وﺻﻒ دراﺳي ،ووحدة تعليﻤية )والﺬي تﺸﲑ إليﻪ ﻧﻘاط الﱰكيﺰ ﰲ وﺛيﻘة اﳌنﻬﺞ(.
عددا من الﺘنﺒيﻬات واﻹجراءات اﳌﻬﻤة ،ومنﻬا:
• قدمﺖ الوﺛيﻘة ﰲ ﻫﺬا اﳌوضوع ً
 كيﻒ ﳛدد الﺘعلم اﻷﺳاﺳي؟ ينﺒﻐي علﻰ معلﻤي كﻞ ﺻﻒ اﺳﺘﺨدام الو ئﻖ اﻹرﺷادية ،مﺜﻞ: ﺳلسلة ﲢﻔيﺰ الﺘﻐيﲑ
 النﻘاط اﶈورية ﳌرحلة ما قﺒﻞ ر ض اﻷﻃﻔال حﱴ ر ضيات الصﻒ الﺜامن
 ﺳلسلة تﻄوير الﻔﻬم اﻷﺳاﺳي
 ﳚﺐ مﺸاركة الﺘعلم اﻷﺳاﺳي مع أكﱪ عدد ﳑﻜن من أﺻحاب اﳌصلحة حﱴ تسﺘﺨدم اﳌدارس ًﺠامﺘﻤاﺳ ًﻜا لدعم تعلم الﻄﻼب.

• ﲢديد الﺘعلم اﻷﺳاﺳي ﺳﺘﺨدام الو ئﻖ اﻹرﺷادية

• مﺸاركة الﺘعلم اﻷﺳاﺳي مع أﺻحاب اﳌصلحة



 -٢ﲢديد اﳌعرﻓة الساﺑﻘة الضرورية ..
• اﳌعرﻓة الساﺑﻘة الضرورية :ﻫي اﳌﻔاﻫيم اﻷﺳاﺳية الﱵ يﺘﻄلﺒﻬا تعلم كﻞ وحدة جديدة )اﳌﺘﻄلﺒات الساﺑﻘة(.
• أﺷارت الوﺛيﻘة إﱃ أﳘية النﻈر للﻄﻼب من ﺧﻼل ﻧﻘاط قو م ﻻ ضعﻔﻬم )ﻓرص للﺘعلم ﻻ ﻓﺠوات الﺘعلم(.
 كيﻒ ﳓدد الﻔاقد من اﳌعرﻓة الساﺑﻘة الضرورية؟ وكيﻒ ﻧسﺘدركﻪ؟ ﻫناك ﺧيارات أﻓضﻞ من اﺳﺘﺨدام اﻻﺧﺘﺒار ﰲ ﺑداية العام لﺘﻘييم قائﻤة ﻃويلة من اﳌﻔاﻫيم اﳌﺘﻄلﺒة من
ﺻﻔوف ﺳاﺑﻘة ،كﻤا ﻻ ينﺒﻐي اﺳﺘدراك الﻔاقد عادة تدريسﻪ قﺒﻞ الﺒدء ﰲ العام اﳉديد )ﳌاذا؟(.
 ولﻜن ﳝﻜن اﺳﺘدراكﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﱰاتيﺠي قﺒﻞ الوحدة الدراﺳية اﳌرتﺒﻄة ا مﺒاﺷرة ،أو دﳎﻬا كﻤراجعة
حلﺰوﻧية ،أو تﻘدﳝﻬا كﺠﺰء من الروتﲔ واﻹجراءات الﺘعليﻤية.
 من اﳌﻬم تﻜوين ﻓرق تعاوﻧية ﺑﲔ اﳌعلﻤﲔ؛ من أجﻞ الﺘﺨﻄيﻂ لدعم الﻄﻼب ﰲ عﻤﻞ رواﺑﻂ مع الﺘعلمالساﺑﻖ )ﺑناء الﺘﻤاﺳﻚ( ،وتنﻤية اﻻﺳﺘيعاب اﳌﻔاﻫيﻤي قﺒﻞ الوحدة الدراﺳية.



 -٢ﲢديد اﳌعرﻓة الساﺑﻘة الضرورية ..
• اﺳﺘدراك الﻔاقد قﺒﻞ الوحدة.

• الﺘﺨﻄيﻂ الﺘعاوﱐ لدعم الﻄﻼب ﰲ ﺑناء الﺘﻤاﺳﻚ واﻻﺳﺘيعاب.



 -٣ﲢديد ما يعرﻓﻪ الﻄﻼب لﻔعﻞ وتﻘدﱘ الﺘعلم اﳉديد ..
• أﺛناء تﻘدﱘ الﺘعلم اﳉديد ،ينﺒﻐي ﲢديد ما يعرﻓﻪ الﻄالﺐ لﻔعﻞ قﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘال للﺘعلم الﺘاﱄ ،وذلﻚ من ﺧﻼل
اﺧﺘيار واﺳﺘﺨدام اﺳﱰاتيﺠيات الﺘﻘوﱘ الﺘﻜويﲏ الﱵ تدعم الﺘدريﺲ.
• أ ّكدت الوﺛيﻘة أ ّن الﻄريﻘة الﱵ ﳚﻤع ا اﳌعلم اﻷدلة ويسﺘﺨدمﻬا ﻻﲣاذ قرارات تعليﻤية ،ﳍا ﺛﲑ كﺒﲑ علﻰ
تعلم ﻃﻼﺑﻪ ،وﻧصحﺖ ﲟا يلي:
 اﺳﺘﺨدام اﺳﱰاتيﺠيات الﺘﻘوﱘ الﺘﻜويﲏ ،ﻹضاﻓة إﱃ تصﻤيم تﻘوﳝات تﻜوينية عالية اﳉودة؛ ضرور نلﻔﻬم ما يعرﻓﻪ الﻄﻼب ،وﺑناء اﳉسور إﱃ ما ﺳيﺘعلﻤوﻧﻪ .وﻫﺬه ﻓرﺻة للﺘعرف علﻰ ﻧﻘاط الﻘوة لدى
الﻄﻼب ،وتصﻤيم وتسﻬيﻞ الﺘدريﺲ الﻘائم علﻰ ﻧﻘاط الﻘوة.
 توﻇيﻒ الﺘﻘوﱘ الﺘﻜويﲏ يوﻓّر الﺘﻐﺬية الراجعة الﻼزمة لﺘعديﻞ الﺘعليم ليلﱯ احﺘياجات الﻄﻼب. ﳝﻜن اﺳﺘﺨدام اﳌﻬام الر ضية اﳌﻔﺘوحة أو ﻓﻘرات اﻹجاﺑة اﳌﻐلﻘة كﺄدوات ﳉﻤع اﻷﻓﻜار حولالر ضيات الﱵ يعرﻓﻬا الﻄﻼب ويﻔﻬﻤو ا.



 -٣ﲢديد ما يعرﻓﻪ الﻄﻼب لﻔعﻞ وتﻘدﱘ الﺘعلم اﳉديد ..
• الﺘﻘوﱘ الﺘﻜويﲏ ،وتصﻤيم تﻘوﳝات عالية اﳉودة.

• اﳌﻬام اﳌﻔﺘوحة واﳌﻐلﻘة كﺄدوات ﳉﻤع اﻷﻓﻜار الر ضية.



 -٤ﲢديد ﳑارﺳات الﺘدريﺲ اﻷكﺜر ﻓعالية ..
الﻔعالة واﳌنصﻔة الﱵ دعا إليﻬا  NCTMﰲ "من
• من الضروري اﺳﺘﺨدام ﳑارﺳات تدريﺲ الر ضيات الﺜﻤاﻧية ّ
وجﻬا لوجﻪ( أو عن ﺑُعد أو
اﳌﺒادئ إﱃ اﻹجراءات" ) (٢٠١٤ﺑﻐﺾ النﻈر عﻤا إذا كان الﺘدريﺲ
مﺒاﺷرا ) ً
ً
ﳐﺘلﻄًا.
 تنﻔيﺬ اﳌﻬام الﱵ تعﺰز اﻻﺳﺘدﻻل وحﻞ اﳌﺸﻜﻼت. وضع أﻫداف ر ضية للﱰكيﺰ علﻰ الﺘعلم. تسﻬيﻞ حوار ر ضي ذي معﲎ. اﺳﺘﺨدم الﺘﻤﺜيﻼت الر ضية والرﺑﻂ ﺑينﻬا. ﺑناء الﻄﻼقة اﻹجرائية من اﻻﺳﺘيعاب اﳌﻔاﻫيﻤي. ﻃرح أﺳﺌلة ﻫادﻓة. اﺳﺘﺨﻼص اﻷدلة علﻰ تﻔﻜﲑ الﻄﻼب واﺳﺘﺨدامﻬا. دعم الﻜﻔاح اﳌنﺘﺞ ﰲ تعلم الر ضيات.• تدعم ﻫﺬه اﳌﻤارﺳات ﳎﺘﻤعة اﺳﱰاتيﺠيات الﺘﻘوﱘ الﺘﻜويﲏ )كيﻒ؟(.
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• ما الﻔﻜرة؟ ..
• ﳌاذا "الﺘﺄييد أو الدعم" قضية جوﻫرية؟ ..
يﺘﻄلﺐ الوضع اﳊاﱄ من الﻘادة علﻰ اﳌسﺘوى
 توقﻒ الدراﺳة ﺑسﺒﺐ اﳉائحة ،أوجد ﲢد تالوﻃﲏ ،النﻈر ﰲ ﺛﲑ السياﺳات الﺘعليﻤية علﻰ
ومﺸﻜﻼت ﻻ ﳝﻜن ﲡاﻫلﻬا ،ﳑا أﻇﻬر اﳊاجة
اﳌيﺰاﻧية ،وﺑرامﺞ الﺘﻘوﱘ ،ودعم اﳌعلﻤﲔ .لﺬا؛
لﺘعديﻞ السياﺳات واﳌيﺰاﻧيات اﳊالية؛ ﳌعاﳉة
قدما ﰲ تعلم الر ضيات يﺘﻄلﺐ
ﻓﻤضي الﻄﻼب ً
الواقع اﳊاﱄ.
الدعم والﺘﺄييد ﰲ ﺛﻼﺛة ﳎاﻻت حاﲰة للنﻈر ﻓيﻬا:
 ﻫناك أﺻوات تنادي لﺘدريﺲ ﺑﺸﻜﻞ مﺒاﺷر -١السياﺳات الﺘعليﻤية واﳌيﺰاﻧية.
أو عن ﺑُعد أو اﳌﺨﺘلﻂ ،ﻹضاﻓة إﱃ دعوات
ﳌﻤارﺳات تﻘوﳝية قد تﺆﺛر علﻰ الوقﺖ
 -٢ﳑارﺳات الﺘﻘوﱘ.
الﺘعليﻤي ... ،وﻏﲑﻫا.
 -٣ﻃﲑ دعم الﺘعلم والﺘعاون اﳌﻬﲏ للﻤعلم.



 -١ما الﺬي يﺘعﲔ مراعاتﻪ ﰲ الﻘرارات اﳌﺘعلﻘة لسياﺳات واﳌيﺰاﻧية؟ ..
• السياﺳة الﺘعليﻤية واﳌيﺰاﻧية :ﺳيواجﻪ الﻘادة قرارات مﺘعلﻘة ﳌيﺰاﻧية قد تﺆﺛر علﻰ الﻘدرة علﻰ ضﻤان حصول
ﲨيع الﻄﻼب علﻰ تعليم وتعلم جيد ،ومصادر ،ووقﺖ تعليﻤي للر ضيات .من الضروري ﻓحﺺ الﻘضا ﻏﲑ
اﺳﺘعدادا لﺘلﻚ الﻘرارات اﶈﺘﻤلة.
الﻘاﺑلة للﺘﻔاوض ﰲ تعليم وتعلم الر ضيات
ً
عددا من الﺘساؤﻻت ،وﳑا يﻬﻤنا منﻬا:
• ق ّدمﺖ الوﺛيﻘة ﰲ ﻫﺬا اﳌوضوع ً
 ما السياﺳات الوﻃنية الﱵ ﰎ وضعﻬا حول :كيﻒ ،وماذا ،ومﱴ ﳝﻜن إعادة ﻓﺘﺢ اﳌدارس؟ ماذا ﳛدثإذا كاﻧﺖ ﻫناك موجات من الﺘوقﻒ والﺒدء ،أو اﻓﺘﺘاحات علﻰ مراحﻞ ،أو جداول معدلة ،أو تﻄورات
أﺧرى؟ كيﻒ ﺳيﺆﺛر ﻫﺬا علﻰ اﳌيﺰاﻧية؟ وكيﻒ ﺳيﺆﺛر علﻰ الﺘﻘوﱘ اﳌدرﺳي؟
 كيﻒ ﻧﺸﺠع ﲣصيﺺ اﳌوارد لضﻤان تﺰويد ﲨيع الﻄﻼب ﺑﻘدر مناﺳﺐ من الوقﺖ الﺘعليﻤي؛ لﺰ دةإمﻜا ت الﺘعلم لديﻬم؟ كيﻒ ﻧضﻤن حصول كﻞ ﻃالﺐ علﻰ حﻖ الوﺻول إﱃ ﳏﺘوى وتدريﺲ عاﱄ
اﳉودة علﻰ مسﺘوى الصﻒ؟



 -٢ما الﺬي ﳚﺐ مراعاتﻪ عند اﲣاذ قرارات ﺑﺸﺄن ﳑارﺳات الﺘﻘوﱘ؟ ..
• ﳑارﺳات الﺘﻘوﱘ :تﺸﻤﻞ أﻧﻈﻤة الﺘﻘوﱘ عاد ًة ﺛﻼﺛة أﻧواع (١) :الﺘﻜوينية ) (٢واﳋﺘامية ) (٣والوﻃنية .وﻫناك
ﻓرﺻة ﳌراجعة ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤة؛ ﻹعادة الﱰكيﺰ علﻰ اﺳﺘﺨدام الوقﺖ الﺘعليﻤي والﻐرض منﻪ.
• أوﺻﺖ الوﺛيﻘة ﲟا يلي:
 إلﻐاء ،أو جيﻞ الﺘﻘوﳝات الوﻃنية الﱵ تﻘيﺲ تعلم الﻄﻼب ﰲ وقﺖ معﲔ )ﳌاذا؟(. ﳚﺐ مراجعة ﲨيع الﺘﻘوﳝات ﺑعناية ،واﺳﺘﺨدام تلﻚ الﺘﻘوﳝات الﱵ ترتﺒﻂ ﶈﺘوى ﻓﻘﻂ ،وﻻ ينﺒﻐياﺳﺘﺨدام أي تﻘوﱘ ﻻ يﻘدم معلومات جوﻫرية عن الﺘعليم علﻰ حساب الوقﺖ اﳌسﺘﻐرق ﰲ تعلم الﻄالﺐ.
 دعم الوقﺖ اﳌﺨصﺺ لﺘعاون اﳌعلﻤﲔ حول مﻬام الﺘﻘوﱘ الﺘﻜويﲏ واﳌﺸﻜﻼت الﱵ تركﺰ علﻰ الﺘعلم.• ﺧﺘصار الرﺳالة الﱵ قدمﺘﻬا الوﺛيﻘة ﰲ ﻫﺬا السياق ﻫي :ز دة الوقﺖ اﳌسﺘﻐرق ﰲ تﻘوﱘ ﻓﻬم الﻄﻼب
وتﻄوير أﻓﻜارﻫم الر ضية ،وتﻘليﻞ الوقﺖ اﳌسﺘﻐرق ﰲ الﺘﻘوﳝات الوﻃنية أو اﳋﺘامية.



 -٣ما الﺬي ﳚﺐ مراعاتﻪ عند اﲣاذ قرارات ﺑﺸﺄن الﺘعلم والﺘعاون اﳌﻬﲏ؟..
• من اﳌﻬم دعم الﺘعلم والﺘعاون اﳌﻬﲏ ﰲ زمن اﳉائحة ،توجد ﻓرﺻة للﻘادة لﺘحديد ﺛﻘاﻓة النﻈام ﺑﺸﻜﻞ ﺻريﺢ،
وتﺆﺳﺲ لﺜﻘاﻓة دعم اﳌعلﻤﲔ والﺘعلم اﳌﻬﲏ.
• أﺷارت الوﺛيﻘة إﱃ:
 إﳚاد ﺛﻘاﻓة يﻜون ﻓيﻬا الﺘعلم اﳌﻬﲏ وتنﻤية قدرة اﳌعلم من اﻷولو ت .إﻧﺸاء واﺳﺘدامة اﳍياكﻞ الﱵ تعﺰزالﺘنﻤية اﳌﻬنية اﳌضﻤنة ﰲ الوﻇيﻔة ،من ﺧﻼل تعيﲔ مدرﰊ الر ضيات واﳌﺘﺨصصﲔ الﺘعليﻤيﲔ.
 إعﻄاء اﻷولوية للوقﺖ ولﺘعاون اﳌعلﻤﲔ ،من ﺧﻼل إﳚاد ﻓرص منﺘﻈﻤة ﻃوال العام الدراﺳي للﻤعلﻤﲔلﻼلﺘﻘاء ﺑﺰمﻼئﻬم علﻰ مسﺘوى الصﻒ ،ﻹضاﻓة إﱃ الﺘعاون اﳉﻤاعي ،وﲡنﺐ عﺰلة اﳌعلم.
 دمﺞ اﺳﺘﺨدام اﻷدوات والﺘﻘنية الﱵ تعﺰز الﺘﺨيﻞ ،والنﻤﺬجة ،وتﻜوين اﳌعﲎ حول الر ضيات. -ز دة الﺸﻔاﻓية مع أﺻحاب اﳌصلحة ،من ﺧﻼل الﺘواﺻﻞ الواضﺢ واﳌوجﺰ ﺑﺸﺄن ﺳياﺳا م الﺘعليﻤية.
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• لنﺘﺨيﻞ عندما تنﺘﻬي اﳉائحة!
ﺳيﺘم ﺳﺆالنا ،وﺳنسﺄل أﻧﻔسنا؟:
 ﻫﻞ ﻓعلنا ما يﻜﻔي لﻜﻞ ﻃﻼﺑنا ومعلﻤينا وﳎﺘﻤعنا؟ ﻫﻞ كنا قادرين علﻰ قيادة الﺘعلم ﰲ الﻘرارات الﱵ اﲣﺬ ﻫا؟• واﻷﺳﺌلة الﱵ ﳚﺐ أن يﻄرحﻬا كﻞ معلم علﻰ ﻧﻔسﻪ ﻫي:
ﻓعلﺖ كﻞ ما ﻫو ضروري )ﰲ ﻧﻄاق ﺛﲑي( للﺘﺄكد من
 ﻫﻞُ
أن كﻞ ﻃالﺐ لديﻪ الﻔرﺻة والوﺻول إﱃ الﺘعلم؟
 ﻫﻞ كان العدل واﻹﻧصاف ﰲ مﻘدمة قراراﰐ؟ ..لدينا الﻔرﺻة اﻵن لنعاﰿ ما ﳝﻜن معاﳉﺘﻪ ..

COVID-19


•
-

معلﻤي الر ضيات:
قدما
اﳌعول )ﺑعد توﻓيﻖ ﷲ( للﻤضي ً
عليﻜم ّ
ﰲ تعليم الر ضيات ﰲ ﺑﻼد .
ّملوا ﰲ اﻷﻓﻜار الﱵ قدمﺘﻬا ﻫﺬه الوﺛيﻘة
)وﻏﲑﻫا من الو ئﻖ( ﰲ ضوء احﺘياجاتنا اﳊالية
ﰲ تعليم الر ضيات.
اعﻤلوا علﻰ مواءمة ﺑعﺾ ما تضﻤنﺘﻪ وﻓ ًﻘا
لسياقاتنا الﺘعليﻤية.

• الﺒاحﺜﲔ:
 علينا أن ﻧعﺘﲏ ﺑو ئﻖ تعليم الر ضيات ﰲ زمناﳉائحة ،وﻧسﻬم ﰲ :ﻧﺸرﻫا ،ومناقﺸﺘﻬا مع اﳌﻬﺘﻤﲔ،
وتﻘريﺐ أﻓﻜارﻫا للﻤيدان الﱰﺑوي.
• اﳉﻤعيات اﳌﻬنية اﳌﺘﺨصصة:
 ينﺘﻈر منﻜم الﻜﺜﲑ ،مﺜﻼ :أن ﲢﺬوا حﺬو اﳌنﻈﻤاتالعاﳌية ،من ﺧﻼل توﱄ زمام اﳌﺒادرة عندما تدعو
اﳊاجة )كﻤا ﰲ أوقات اﻷزمات مﺜﻞ :اﳉائحة(،
ﻓﺘﻘدموا ما ﳝﻜن أن يسﻬم ﰲ توجيﻪ اﳌيدان للﻤضي
قدما ﳓو تعليم الر ضيات ﺑﺸﻜﻞ أمﺜﻞ.
ً



