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شكر
لقد ساعدنا الكثير من الناس في وضع اللمسات األخيرة على هذه اإلرشادات .لهم تقديرنا الكبير لساعات
العمل الطويل والشاق الذي خصصوه إلجراء البحوث وتطوير املحتوى .بدون مساعدتهم املستمرة  ،ملا تم
تحقيق هذا الكتاب .
نود بشكل خاص أن نشكر الباحثين الذين بذلوا الكثير من الجهود في تطوير املحتوى وتنظيم الندوة عبر
اإلنترنت لعرض هذا الدليل ،وهم غالينا كونيفا  ، Galina Konyaevaوأني نينغ ، Annie Ningوأحمد تليلي
 ،Ahmed Tliliو كينغكينغ وان  ، Qingqing Wanزيشينغ لي  ، Zhisheng Liو كيان تشينغ ، Qian Cheng
وليوكسيا بان ، Liuxia Panوفينغ جيانغ  .Feng Jiangنود ً
أيضا أن ننوه بمساهمة العديد من الشركاء الدوليين
والباحثين واملوظفين الذين قدموا أفكا ًرا جديدة لهذا الدليل خالل الندوة التي جرى تنظيمها عبر اإلنترنت.
ّ
ً
تعلم ال ّ
ذكي بجامعة بكين للمعلمين ) ، (SLIBNUومركز اليونسكو الدولي
نشكر جزيال الخبراء من معهد ال
للبحث والتدريب في مجال التعليم الريفي ) ، (UNESCO INRULEDومعهد اليونسكو لتكنولوجيا املعلومات
ّ
تعلم ال ّ
ذكية ) ، (IASLEاملنظمة العربية للتربية
في التعليم ) ، (UNESCO IITEوالرابطة الدولية لبيئات ال
والثقافة والعلوم ) ، (ALECSOو  Edmodoعلى مالحظاتهم وتعليقاتهم املهنية أثناء إعداد هذا ّ
الكتيب .
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كلمة معالي مدير عام األلكسو

مواص ل ل ل للللة لجهودهللا ّ
الراميللة في تعزيز دور العلوم والتقللانللات الحللديثللة في توعيللة وتنميللة مجتمعللاتنللا العربيللة
ً
وتعزيزا ملسل ل للاع ها الحثيثة للتصل ل ل ّلدي إلى ظاهرة انقطاع الدراسل ل للة الناتجة عن تفش ل ل ل ي فيروس
والنهوض بها،
كوفيللد 19-بجل ّلل الللدول العربيللة ،من خالل مبللادرتهللا للتعليم اإللكتروني ملجللابهللة انقطللاع التعليم وض ل ل ل لمللان
يسر املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -ألكسو أن ّ
تقدم ّ
استمراريته بالدول العربيةّ ،
للقراء واملهت ّمين
ّ
ّ
الذكي بجامعة بكين
العرب ،النسل ل ل للخة العربية من الكتاب الصل ل ل للادر في شل ل ل للهر مارس  2020من معهد التعلم
للمعلمين) ، (SLIBNUبالتعاون مع العديد من املنظمات الش ل ل ل للريكة من بينها منظمة األلكس ل ل ل للو ،املوس ل ل ل للوم
ب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل"إرشادات حول التعلم النشط في املنزل أثناء اضطراب التعليم :تعزيز مهارات التنظيم الذاتي للطالب
أثناء تفش ي الفيروس"COVID-19
ً
ّ
ّ
ً
مرجعيا للطالب بدولنا العربية يمكنهم من خالل املفاهيم واإلرش ل ل ل للادات والنص ل ل ل للا
ويعد هذا الكتاب دليال
الواردة به من الوقاية من فيروس كوفيد ،19-واكتس ل ل ل للاب أنجع األس ل ل ل للاليب املرتبطة بمهارة التنظيم الذاتي
والتعلم النش ل للط ملواجهة أبرز التحديات خالل هذه األزمة الص ل ل ّلحية (جدولة التعلم ،اختيار مص ل للادر التعلم
عند الطلب ،اس ل ل ل للتلهام الدراس ل ل ل للة من اللعب ،االنخراط في التعلم من خالل املراقبة الذاتية ،تنمية القدرة
على التعلم والتقييم اإللكتروني ،وتنفيذ التفكير في طرق التعلم) ،لحسللن ضللمان سللالمة الطالب واسللتدامة
املنظومات التربوية والتعليمية بدولنا العربية.
ختللا ًم لا أتقل ّلدم بجزيللل الش ل ل ل للكر واالمتنللان إلى إدارة تكنولوجيللا املعلومللات واالتصل ل ل ل للال بللاملنظمللة على جهودهللا
الكبيرة في هذه الفترة واألس ل ل ل للتاذ الدكتور محمد الجمني مدير اإلدارة على مس ل ل ل للاهمته الش ل ل ل للخص ل ل ل للية في هذا
العمل ،وإلى املركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنش ل ل ل للر بدمش ل ل ل للق على ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة
العربية.

املدير العام
أ.د .محمد ولد أعمر
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ً
الشعار  :1سيكون للبلد مستقبل عظيم  ،وستكون األمة مفعمة باآلمال  ،إذا امتلكت األجيال الشابة
ُ
املثل العليا والقدرة والشعور القوي باملسؤولية —— .ش ي جين بينغ  ،رئيس جمهورية الصين الشعبية

ملخص تنفيذي
مع انتشار فيروس  COVID-19بسرعة في جميع أنحاء العالم  ،اعتمد العديد من البلدان استراتيجيات
الحتواء هذا الفيروس  ،من ذلك إغالق املدارس .كانت الصين أول من تبنى سياسة "فصول معطلة ،تعليم
غير منقطع".
ومن خالل دعوة الحكومة الصينية إلى ضخ التكنولوجيا في التعليم  ،تم تحقيق إنجازات حقيقية في البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وموارد التعلم الرقمية ومهارات املعلمين في تكنولوجيا املعلومات
ً
واالتصاالت .استخدم املعلمون للحفاظ على استمرار التعلم خالل الشهر املاض ي طرقا متعددة ومختلفة
للمزج بين التعليم املتزامن وغير املتزامن من خالل استخدام برامج وأدوات التعلم املتعددة عبر اإلنترنت .بدأ
ً
املعلمون والطالب عموما يعتادون على الشكل الجديد للتعليم والتعلم عبر اإلنترنت.
ومع ذلك  ،عندما يتعلم الطالب في املنزل باستخدام املوارد واألدوات عبر اإلنترنت  ،تبرز أنواع مختلفة من
التحديات للطالب من مختلف األعمار .على سبيل املثال ( ،أ) ضعف قدرة األطفال على ضبط النفس ؛
وتأخرهم في تقديم واجباتهم املدرسية ؛ وعدم استعدادهم للنوم في الوقت املحدد ؛ (ب) قلق األطفال من
التعلم  ،خاصة طالب السنة األخيرة من املدارس اإلعدادية والثانوية ؛ (ج) عدم اهتمام األطفال بالدراسة
؛ (د) إدمان األطفال األجهزة اإللكترونية (الهواتف املحمولة واألجهزة اللوحية وما إلى ذلك) ؛ (ه) تمرد
األطفال ومخالفتهم لآلباء .بناء على هذه املشكالت  ،يقدم هذا الكتاب بعض النصا .
اليافعون هي مستقبل العالم .توفر الدراسة في املنزل فرصة جيدة للطالب لتعزيز مهاراتهم في التنظيم الذاتي.
يمكن التدريب على الحماية الذاتية والوقاية من فيروس ، COVID-19والتعلم النشط املوجه ً
ذاتيا ،
والتحفيز الذاتي  ،والكفاءة الذاتية  ،والرفاهية الذاتية في هذه األوقات الصعبة  ،بما يضمن التعلم الناجح
ّ
والحياة السعيدة .لذلك  ،يقترح أن يتبع الطالب نموذج  SCIENCEللتعلم النشط في املنزل أثناء إغالق
املدرسة .يتكون نموذج  SCIENCEمن سبعة عناصر :جدولة التعلم واللعب بشكل متوازن  ،واختيار مصادر
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التعلم عند الطلب  ،واستلهام الدراسة من اللعب  ،واالنخراط في التعلم من خالل املراقبة الذاتية  ،وتنمية
القدرة على التعلم والتقييم اإللكتروني  ،وتنفيذ التفكير في طرق التعلم  ،وممارسة الرياضة بشكل يومي
ومعتدل .سيتم تقديم النصا والقصص حول تعلم الطالب املرتبطة بالتعلم النشط ،وفي النهاية  ،سنناقش
االقتراحات املتعلقة بكيفية الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية.
ٌ
سواء
الشعار  :2نحن ندخل منطقة مجهولة ونعمل مع الدول إليجاد حلول لضمان استمرارية التعلم،
كانت هذه الحلول تتطلب تقنيات عالية  ،أو منخفضة  ،أو بدون تقنية —— .أودري أزوالي  ،املدير
العام لليونسكو

املقدمة
مع انتشار الفيروس التاجي ) (COVID-19بسرعة في جميع أنحاء العالم  ،بدأ الكثير من البلدان بتطبيق
العديد من االستراتيجيات الحتواء هذا الفيروس  ،من ذلك إغالق املدارس .ذكرت اليونسكو أن عدد
ً
املتعلمين الذين تأثروا بإغالق املدارس وصل إلى  1،524،648،768طالبا في  25مارس.
مع إغالق املدارس  ،يجب على الطالب الدراسة في املنزل  ،ومع ذلك ّ ،
تبين أن الطالب وأولياء األمور يواجهون
تحديات ً
وفقا لألنواع املختلفة من األسر عندما يدرس األطفال ويعمل اآلباء في املنزل .لذلك  ،جرى إعداد
"دليل التعلم النشط في املنزل عند حدوث خلل في التعليم :تعزيز مهارات التنظيم الذاتي للطالب أثناء تفش ي
 " COVID-19لتوجيه التعلم النشط للطالب في املنزل.
عند الدراسة في املنزل أثناء اضطراب التعليم  ،سيكون هناك تسعة أنشطة تتوزع على ثالثة أنواع  ،تتكون
من الحياة العا لية (األكل ،والنوم ،والرياضة)  ،والترفيه العا لي (مشاهدة التلفزيون  ،واأللعاب  ،واللعب
مع األجهزة املحمولة) والتعلم (الدراسة  ،والقراءة  ،والدردشة العا لية)  ،كما هو موضح في الشكل  .1يمكن
لهذه الشبكة التي تضم تسع خاليا أن تصف بإيجاز سيناريو الحياة األساسية للعا لة في هذه الفترة الخاصة
 ،ويمكن ً
أيضا تحديد خصا ص كل عا لة من خالل الوقت و الطاقة املخصصين لكل نوع من أنواع األنشطة
التسعة.
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الشكل  .1األنشطة املنزلية النموذجية التسعة
كما هو موضح في الشكل  ، 1يمكن أن jكون هناك ثالثة سيناريوهات تعلم نموذجية في املنزل أثناء اضطراب
ً
التعليم .أوال  ،قد يرغب بعض الطالب في متابعة الحصول على معارف متقدمة ولديهم عادات دراسية جيدة
 ،وسيكون لدينا سيناريو للتعلم املنزلي متمحور حول الدراسة  ،وهذا يمثل حالة الطالب الذين سيحضرون
امتحان القبول في الكليات أو امتحان القبول باملدرسة الثانوية هذا العام .في هذه الحالة  ،سيكون النشاط
الر يس ي هو الدراسة باستثناء األكل والنوم (كما هو موضح في الشكل ً .)2
ثانيا  ،قد يدمن بعض الطالب
على اللعب باألجهزة املحمولة واأللعاب ومشاهدة التلفزيون (كما هو موضح في الشكل  ، )3ويخصصون
ً
القليل من الوقت للدراسة والقراءة  ،وهو سيناريو خطير للتعلم املنزلي .ثالثا  ،يمكن للطالب التواصل مع
أولياء األمور واإلخوة واألخوات في املنزل  ،وقراءة الكتب ً
أيضا وممارسة بعض األلعاب الرياضية في املنزل ،
وهو السيناريو الثالث للتعلم املنزلي القا م على التواصل (كما هو موضح في الشكل .)4

الشكل  .2الحياة املنزلية التي تركز على الدراسة

الشكل  .3الحياة املنزلية التي تركز على اللعب
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الشكل  .4الحياة املنزلية التي تركز على التواصل
ً
وفقا ألنواع األسر ومستواها الثقافي  ،قد تحدث السيناريوهات الثالثة النموذجية للتعلم املنزلي في أسر
مختلفة .قد يكون للسيناريوهات املختلفة تأثيرات مختلفة على تعلم الطالب في املنزل  ،ويوص ى بإيالء اهتمام
خاص للنوع الثاني الخطير (كما هو موضح في الشكل .)3
إن تشجيع األطفال على التعلم في املنزل بنشاط ال يقتصر فقط على فترة اضطراب التعليم هذه  ،ولكن
ً
أيضا لتطوير مهارات الطالب ذاتية التنظيم .سيوفر هذا الكتاب اإلرشادي للطالب اقتراحات ونصا حول
طريقة ّ
تحولهم إلى متعلمين نشطين  ،وكذلك طرق وأدوات يمكن أن يستخدمها الطالب للتخطيط الذاتي
واملراقبة الذاتية والتقييم الذاتي والتأمل الذاتي.
اعتن بجسمك .إنه املكان الوحيد الذي يجب أن تعيش فيه  ——.جيم روهن  ،رجل أعمال
الشعار ِ :3
أمريكي ومؤلف ومتحدث تحفيزي

 -1الوقائية واالستعداد ملواجهة فيروس Covid-19
 1-1معرفة الحقائق حول فيروس COVID-19
(أ) ما هو  COVID-19؟
الفيروسات التاجية (كما هو موضح في الشكل  )5هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب
أمر ً
اضا بسيطة مثل الرشح  ،أو خطيرة مثل العدوى الر وية الحادة  ،مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية
) ،(MERSومتالزمة الجهاز التنفس ي الحادة  (SARS) .إن  COVID-19هو نوع جديد من فيروسات التاجية لم
يتم العثور عليه ً
سابقا لدى البشر .في  11مارس  ،صنفت منظمة الصحة العاملية ر ً
سميا تفش يCOVID-
19على أنه جا حة  ،وبعبارة أخرى  ،تفش ي عالمي ملرض جديد.

4

الشكل  .5الفيروس . COVID-19
املصدر www.thepaper.cn :
(ب) طرق نقل الفيروس COVID-19
تتضمن طرق نقل الفيروس  COVID-19 :النقل املباشر  ،والنقل بالهواء  ،والنقل باالتصال.
 النقل املباشر
يعني النقل املباشر أن الرذاذ الذي ينتج عن العطس والسعال واملحادثات يمكن استنشاقه مباشرة
عن طريق االتصال الوثيق  ،مما يسبب العدوى .يعتقد أن الفيروس ينتشر بشكل ر يس ي من شخص
آلخر بين األشخاص الذين هم على اتصال وثيق بعضهم مع بعض (في حدود  6أقدام) أو من خالل
قطرات الرذاذ التي تخرج من الجهاز التنفس ي عندما يسعل أو يصاب شخص مصابً .
أيضا  ،يمكن
أن تهبط هذه القطرات في أفواه أو أنوف األشخاص القريبين لتصل إلى الر تينُ .يعتقد أن الناس
ً
يصبحون أكثر عدوى عندما تظهر عل هم أعراض املرض (األكثر مرضا).
 النقل بالهواء
قد يحدث النقل بالهواء عندما يتعرض الناس لتركيز عال من الهواء املحمل بالفيروسات في بيئة
مغلقة ً
نسبيا لفترة طويلة .هذه ليست طريقة النقل الر يسية.
 النقل باالتصال
ً
سطحا أو
يشير النقل باالتصال إلى أنه قد يحصل الشخص على فيروس  COVID-19عندما يلمس
شي ًئا يحتوي على الفيروس ثم يلمس فمه أو أنفه أو عينيه  ،ولكن ال يعتقد أن هذه هي الطريقة
الر يسية النتشار الفيروس( .املصدر في الشكل )6
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الشكل  .6انتقال الفيروس
املصدر  ،: http: //www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202003/t20200312_430163.htmlالنسخة الصينية

(ج) أعراض جائحة COVID-19
تشمل األعراض الشائعة لل  COVID-19الحمى والتعب والسعال الجاف وضيق التنفس التدريجي .يبدأ بعض
املرض ى بأعراض خفيفة أو حتى بدون حمى شديدة .تشمل األعراض الشديدة متالزمة الضا قة التنفسية
الحادة ) ، (ARDSوالصدمة اإلنتانية  ،وحماض استقالبي يصعب تصحيحه  ،واضطراب التخثر .من الحاالت
الحالية  ،فإن معظم املرض ى تكون حالتهم الصحية جيدة ،وعدد قليل من املرض ى تكون حالتهم حرجة  ،أو
يموتون.
باإلضافة إلى األعراض املذكورة أعاله  ،قد تكون هناك بعض األعراض "غير النمطية"  ،على سبيل املثال:
 ظهور أعراض الجهاز الهضمي في بداية اإلصابة ،مثل فقدان الشهية  ،والضعف  ،وانخفاض الروح
املعنوية  ،والغثيان والقيء  ،واإلسهال  ،إلخ.
 ظهور أعراض الجهاز العصبي مثل الصداع في بداية اإلصابة.
 ظهور أعراض في الجهاز القلبي الوعائي كأول مظاهر ،مثل الخفقان والقهر في الصدر.
 ظهور أعراض في العيون كأول مظاهر ،مثل التهاب امللتحمة.
 ألم عضلي خفيف في األطراف أو أسفل الظهر( .املصدر في الجدول )1
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الجدول  .1أعراض جائحة COVID-19
األعراض

نزالت البرد املألوفة

جا حة COVID-19

التنفس

ال صعوبة أو ضيق في التنفس

زيادة تواتر التنفس حتى صعوبة في التنفس

السعال

ظهور السعال في وقت متأخر

األعراض خطيرة مع سعال جاف  ،مصحوب بالسعال
بصوت مرتفع  ،مما يؤثر على النوم.

الحمى

بشكل عام  ،سيشعر املرض ى بالتحسن بعد ستستمر الحمى ألكثر من  72ساعة.
 48إلى  72ساعة وتكون خافضات الحرارة
فعالة.

الجسد

تغير طفيف في املعنويات  ،والشهية  ،والنوم .معنويات منخفضة وفقدان الشهية

أعراض أخرى

تتراوح فترة الحضانة من  2إلى ً 14
يوما  ،بمتوسط 7
أيام

-

.
 2-1حماية نفسك
 1-2-1استخدام األقنعة بشكل صحيح
يرجى ارتداء قناع لحماية نفسك واآلخرين  ،وخاصة لدى رعاية شخص يشتبه في إصابته بالعدوى  ،ويجب
أن تعرف كيفية استخدامه والتخلص منه بشكل صحي .
(أ) كيف ترتدي األقنعة وتخلعها بشكل صحيح؟

ّ
قبل وضع القناع  ،نظف يديك بالكحول أو باملاء والصابون .غط فمك وأنفك بالقناع وتأكد من عدم وجود
فجوات بين وجهك والقناع .يجب تجنب ملس القناع أثناء استخدامه ؛ إذا قمت بذلك  ،قم بتنظيف يديك
بالكحول أو باملاء والصابون .من األفضل استبدال القناع بقناع جديد بمجرد أن يصب ر ً
طبا وعدم إعادة
استخدام األقنعة ذات االستخدام الواحد .عند إزالة القناع  ،يجب إزالته من الخلف (ال تلمس الجزء
األمامي من القناع)  ،وتخلص منه على الفور في حاوية مغلقة  ،ثم نظف يديك بالكحول أو باملاء والصابون.
أثناء خلع القناع  ،يجب أال تحاول ملس الجزء الخارجي منه وتذكر أن تغسل يديك بشكل صحي وسريع.
(املصدر في الشكل .)7
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الشكل  .7ارتداء وإزالة األقنعة بشكل صحيح
املصدر http: //www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202003/t20200312_430163.html :

(ب) متى ترتدي األقنعة؟
إذا كنت بصحة جيدة  ،فأنت بحاجة إلى ارتداء القناع فقط إذا كنت تعتني بشخص ُيشتبه بأنه مصاب
بعدوى  . COVID-19ارتد القناع ً
أيضا إذا كنت تسعل أو تعطس .األقنعة فعالة فقط عند استخدامها
باالقتران مع التنظيف املتكرر لليدين بالكحول أو باملاء والصابون .إذا كنت ترتدي ً
قناعا  ،يجب أن تعرف
ُ
كيفية استخدامه والتخلص منه بشكل صحي  .استبدل القناع بقناع جديد بمجرد أن يصب ر ً
طبا وال تعد
استخدام أقنعة االستخدام الواحد( .منظمة الصحة العاملية )2020 ،
 2-2-1غسل يديك بشكل متكرر
يعد غسل اليدين إحدى أفضل الطرق لحماية نفسك وعا لتك من اإلصابة باملرض .يمكنك تنظيف يديك
بانتظام .اغسل يديك باملاء والصابون وجففهما ً
جيدا .استخدم املحاليل التي تحتوي على الكحول إذا لم
ً
تتمكن من الوصول فورا إلى املاء والصابون( .منظمة الصحة العاملية )2020 ،
(أ) كيف تغسل يديك بشكل صحيح؟
يجب أن يستغرق غسل يديك بشكل صحي زمن غناء "سنة حلوة يا جميل" مرتين  ،واتباع الخطوات
التالية.
الخطوة  :1بلل يديك باملاء الجاري.
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الخطوة  :2ضع بعض صابون اليدين السا ل (أو الصابون) ووزعه بالتساوي على راحة اليد بأكملها  ،وظهر
اليدين واألصابع.
الخطوة  :3استمر في غسل يديك ملدة  15ثانية على األقل .على وجه التحديد:
حافظ على راحة اليد مع بعضها وافرك يديك ً
معا.
• استخدم إحدى يديك لفرك ظهر اليد األخرى وتنظيفها بين األصابع .افعل الش يء نفسه مع اليد
األخرى.
• افرك يديك ً
معا ونظف ما بين أصابعك.
• افرك ظهر أصابعك على راحتيك.
• افرك إبهام اليد اليسرى باليد اليمنى .افعل الش يء نفسه مع اإلبهام اآلخر.
• افرك أطراف أصابعك على كف اليد األخرى .افعل الش يء نفسه مع اليد األخرى.
الخطوة  :4اشطف يديك جيدا باملاء الجاري.
الخطوة  :5جفف يديك وضع بعض غسول اليد( .كما هو موضح في الشكل )8
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 طرق غسل اليدين املوص ى بها.8 الشكل
https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/ : املصدر
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(ب) متى تغسل اليدين؟
يجب أن تغسل يديك  ،خاصة خالل هذه األوقات ُيحتمل أن تحصل خاللها على الجراثيم وتنشرها:
• بعد العودة من الخارج ،
• بعد استخدام املرحاض ،
• بعد السعال أو العطس ،
• عند مغادرة املصعد  ،املطعم ،
• عند ملس الحيوانات والتعامل مع برازها ،
• عند ملس األشياء العامة  ،مثل مقبض الباب  ،إلخ.
أيضا  ،يجب أن تغسل يديك قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام  ،وقبل تناول الوجبات .أبعد يديك عن فمك
وعينيك وأنفك( .املصدر في الشكل )9

الشكل  .9عليك غسل يديك في هذه الحاالت.
املصدرhttp: //www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202003/t20200312_430163.html

 3-2-1حماية نفسك في املنزل
قم بتنظيف األسطح واألشياء التي تلمسها بشكل متكرر ً
يوميا باستخدام املنظفات املنزلية العادية
واملياه .على سبيل املثال  ،الطاوالت  ،والرفوف  ،ومفاتي اإلضاءة  ،ومقابض األبواب  ،ومقابض الخزا ن.
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إذا كانت األسط متسخة  ،فيجب تنظيفها باستخدام املاء واملنظفات .اتبع دا ًما إرشادات الشركة املصنعة
لجميع منتجات التنظيف والتطهير.
ّ
استمر في ممارسة اإلجراءات الوقائية اليومية .غط وجهك عند السعال والعطس بمنديل واغسل يديك
ً
بالصابون واملاء ملدة  20ثانية على األقل .إذا لم يتوافر املاء والصابون  ،استخدم معقما لليدين يحتوي على
 ٪60كحول على األقل.
ّ ً
وحماما منفصلين ألفراد األسرة املرض ى (إن أمكن) .تجنب مشاركة األغراض الشخصية
استخدم غرفة
مثل الطعام واملشروبات .قم بتزويد فرد أسرتك املريض بأقنعة نظيفة يمكن التخلص منها الرتدائها في املنزل
 ،إذا كانت متوافرة  ،للمساعدة في منع انتقال فيروس  COVID-19لآلخرين .قم بتنظيف غرفة املريض
ّ
وحمامه حسب الحاجة لتجنب االتصال غير الضروري بالشخص املريض.
ابق على اتصال مع اآلخرين عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني .إذا كنت تعيش وحدك ومرضت أثناء
تفش ي ، COVID-19فقد تحتاج إلى املساعدة .إذا كنت تعاني من حالة طبية مزمنة وتعيش وحدك  ،فاطلب
من العا لة واألصدقاء ومقدمي الرعاية الصحية االطمئنان عليك أثناء تفش ي املرض .ابق على اتصال مع
العا لة واألصدقاء الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة.
اعتن بالصحة النفسية ألفراد أسرتك .خذ استراحة من مشاهدة أو قراءة أو االستماع إلى األخبار حول
ِ
COVID-19 .تواصل مع العا لة واألصدقاء .شارك مخاوفك ومشاعرك مع اآلخرين.
 4-2-1تذكير نفسك أثناء الخروج
أثناء الذهاب إلى األماكن العامة أو ركوب وسائل النقل العام .يجب على األشخاص الذين يخرجون
للضروريات اليومية أو العمل ارتداء أقنعة عند الذهاب إلى األماكن العامة مثل املتاجر أو استخدام وسا ل
النقل العام .تجنب االتصال الوثيق باآلخرين واغسل يديك فور عودتك إلى املنزلً .
غالبا ما يتضمن إجراء
نظافة اليدين إما تنظيف اليدين باملاء والصابون أو باستخدام سا ل تنظيف يحتوي على الكحول  ،خاصة
بعد مالمسة إفرازات الجهاز التنفس ي.
أثناء زيارة املؤسسات الطبية .تأكد من ارتداء قناع عند زيارة املؤسسات الطبية للمساعدة املهنية بعد
ظهور أعراض مشبوهة .غط أنفك وفمك بمنديل قماش ي أو ورقي عند السعال أو العطس .تذكر أن تتخلص
ً
من األنسجة على الفور واحرص على تنظيف اليدين ؛ عليك أيضا االمتناع عن ملس الفم واألنف ؛ وتجنب
وسا ل النقل العام مثل مترو األنفاق أو الحافالت ،واالبتعاد عن الحشود .قم بإعالم الطاقم الطبي ً
طوعا
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حول سفرك أو إقامتك في منطقة موبوءة  ،واألشخاص الذين اتصلت بهم ،وتعاون مع املؤسسات الطبية
في التحقيقات ذات الصلة.
ً
أثناء السفر .عند السفر  ،يرجى أوال معرفة ما إذا كانت وجهتك منطقة موبوءة .إذا لم تتمكن من إلغاء
الرحلة  ،يرجى إعداد األقنعة ومعقمات اليد املحمولة ومقياس الحرارة وغيرها من الضروريات .تجنب
االتصال الوثيق باآلخرين أثناء الرحلة وارتد األقنعة وقم بتغييرها في الوقت املناسب .يرجى االحتفاظ بشكل
صحي بتذاكر النقل العام لتقديمها في حالة وجود أي استفسار .باإلضافة إلى ذلك  ،اتبع القواعد املناسبة
لضمان نظافة الغذاء .انتبه لسالمة الغذاء  ،باإلضافة إلى التوصيات للحد من مخاطر انتقال مسببات
األمراض الناشئة من الحيوانات إلى البشر في أسواق الحيوانات الحية .من املستحسن أن يؤجل جميع
األشخاص  ،وخاصة كبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت مرضية مزمنة خطيرة  ،السفر على
متن السفن السياحية  ،من ذلك الرحالت النهرية  ،في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع خطر COVID-19
على متن السفن السياحية.
ً
فورا في لجنة ّ
الحي التابعة
عند العودة من مدن أخرى .عند العودة من مدن أخرى  ،يرجى التسجيل
للمجتمع املحلي  ،وإجراء املراقبة الطبية ملدة ً 14
يوما .راقب حالتك الصحية  ،مثل درجة الحرارة واألعراض
خالل هذه الفترة .عش في عزلة أو في غرفة منفصلة جيدة التهوية  ،وتجنب االتصال بعا لتك .في حالة حدوث
أعراض  ،مثل الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس  ،يرجى االتصال بمقدمي الرعاية الصحية املحليين ،
ّ
وسجل السفر.
ويفضل أن يجري ذلك عن طريق الهاتف  ،وإبالغهم باألعراض
 3-1طلب الرعاية الطبية لدى االشتباه بالعدوى
(أ) ما األعراض التي تتطلب عناية طبية؟
الحمى والتعب والسعال الجاف هي األعراض الر يسية لفيروس  . COVID-19قد يحدث انسداد األنف
وسيالن األنف واإلسهال لدى عدد قليل من املرض ى .من ناحية أخرى  ،يعاني معظم املرض ى الشديدين من
ضيق التنفس بعد أسبوع واحد  ،وتتطور الحاالت الشديدة بسرعة إلى  ARDSوصدمة إنتانية وحماض
استقالبي يصعب تصحيحه واضطراب التخثر .يجب على األشخاص الذين تظهر عل هم أعراض تنفسية أو
حمى أو قشعريرة أو تعب أو إسهال أو احتقان امللتحمة طلب الرعاية الطبية على الفور.
(ب) ماذا تفعل إذا اشتبهت بإصابتك بفيروس COVID-19؟
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إذا كنت تشك في إصابتك بفيروس  ، COVID-19فالرجاء تجنب األماكن املزدحمة  ،وارتداء قناع  ،والحفاظ
على بعدك عن عا لتك  ،والحفاظ على تهوية جيدة  ،والحفاظ على النظافة الشخصية  ،وطلب الرعاية
الطبية في املستشفى القريب .أخبر طبيبك عن اتصالك باآلخرين وتعاون معهم في التحقيق.
(ج) ماذا تفعل إذا كنت تشك في إصابة اآلخرين من حولك بفيروس COVID-19؟
إذا كنت تشك في إصابة اآلخرين من حولك بفيروس  ، COVID-19فالرجاء ارتداء قناع واالبتعاد عنهم.
انصحهم ً
أيضا بارتداء قناع وطلب الرعاية الطبية في املستشفى القريب.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من املعلومات  ،يرجى النقر على " دليل الوقاية العامة من االلتهاب
الر وي الذي يسببه  COVID-19متعدد اللغات
http://sli.bnu.edu.cn/en/Courses/Webinars/Coronavirus_Prevention/
ً
الشعار  :4نحن ما نكرر عملهً .إذا ّ ،
التميز ليس فعًل  ،إنه عادة  ——.أرسطو  ،فيلسوف وعالم
وطبيب يوناني قديم

ً
ً
متعلما نشطا أثناء إغًلق املدرسة
 -2كيف تصبح

ً
 1-2التعلم املنظم ذاتيا  -خصائص املتعلمين النشطين
ً
 1-1-2التعلم النشط والتعلم املنظم ذاتيا

مع إغالق املدارس على نطاق واسع  ،يتم من األطفال في العالم موارد بديلة  ،من ذلك بعض املوارد عبر
اإلنترنت  ،ليبدؤوا التعلم النشط خارج الفصل الدراس ي .هناك العديد من الحلول املؤقتة التي يتم ابتكارها
للتعليم عن بعد  ،منها أدوات التعليم عبر اإلنترنت  ،مثل  ، Google Classroomوبيئة  Zoomو التسجيالت
الصوتية للمعلمين .يتكيف اآلباء مع هذا السيناريو الجديد  ،ومن املهم ً
أيضا مساعدة األطفال على مواصلة
التركيز على التعلم النشط وتجنب اإلفراط في استخدام األلعاب ووسا ل التواصل االجتماعي ومقاطع
الفيديو.
املصطلح  .1التعلم النشط
التعلم النشط هو طريقة للتعلم يشارك ف ها الطالب بشكل نشط أو تجريبي .توجد مستويات مختلفة من
اعتمادا على مستوى مشاركة الطالب ). (Bonwell & Eison 1991يتم تعريفه ً
ً
أيضا على أنه
التعلم النشط ،
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ُ
أي طريقة تعليمية تشرك الطالب في عملية التعلم .باختصار  ،يتطلب التعلم النشط من الطالب القيام
بأنشطة تعلم هادفة والتفكير في ما يفعلونه(Prince, 2004).
في التعلم النشط  ،سيشارك الطالب في أنشطة صغيرة أو كبيرة تتمحور حول الكتابة أو التحدث أو حل
املشكالت أو التفكير .وهو يتعارض مع أنماط التعليم "التقليدية" التي يكون ف ها الطالب متلقين سلبيين
للمعرفة من خبير ويطلب منهم املشاركة في عملية التعلم.
في هذا الدليل  ،نستخدم التعلم النشط للتركيز على شكل التعلم الذي يشارك فيه الطالب بنشاط ،وعلى
املهارات الالزمة لرصد عملية التعلم وتقويمها والتفكير ف ها.
القصة  :1طالبة جامعية  ،من مقاطعة سيتشوان  ،تجلس في الثلج بثبات ملدة ساعتين  ،وتبحث عن
إشارة لحضور دورة عبر اإلنترنت من جبل ارتفاعه  3800متر
تعيش هو زيبينغ  ،وهي طالبة في السنة الثانية بكلية  ABAاملهنية في مقاطعة سيتشوان
 ،Sichuanفي قرية جاوكا  ، Gaokaبلدة فوبيان  ، Fubianمقاطعة شياوجين ، Xiaojin
مقاطعة أبا  Abaالتبتية ذات الحكم الذاتي ،مقاطعة سيتشوان .في صباح يوم  17مارس ،
اكتشفت هو زيبينج أن الخط قد تضرر بسبب الثلوج الكثيفة الليلة املاضية  ،وانقطع التيار
الكهربائي وتم إغالق الشبكة.
تطلب الكلية من الطالب ملء استمارة املعلومات الصحية كل يوم  ،وكان لدى هو زيبينغ
دورة تدريبية عبر اإلنترنت في ذلك الصباح  ،لكنها لم تتمكن من العثور على إشارة الشبكة
في أي مكان بالقرب من املنزل" .ماذا يجب أن أفعل؟ تجولت ووجدت اإلشارة على الجبل
املغطى بالثلج على بعد أكثر من  800متر من املنزل".
ً
في األصل  ،كانت هو زيبينغ تبحث عن مكان به إشارة مللء النموذج أوال .إذا لم يكن هناك
إنترنت  ،يمكنها فقط طلب إذن وعدم حضور الدورات عبر اإلنترنت .لدهشتها  ،وجدت أنها
تستطيع استقبال املكاملة الهاتفية  ،وتستطيع ً
أيضا التقاط إشارات G 4مستقرة على الجبل.
"سأعود إلى املنزل وأحضر دفتر مالحظاتي وأذهب إلى هذا املكان لحضور الدورات عبر
اإلنترنت" ً .
الحقا حضر األخ واألخت األصغر لهو زيبينغ وعدد من الجيران إلى هذا الجبل
لحضور الدورات عبر اإلنترنت.
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املصدر https://new.qq.com/omn/20200319/20200319A0AOZ300.html؟pc

نصا القصة:
يأتي التعلم النشط من التوق الداخلي للتعلم .ولو توافرت ظروف تعلم جيدة  ،يمكننا خلق
ظروف تعلم من خالل جهودنا الخاصة .في عملية التعلم  ،ال تستسلم بمجرد أن تواجه
صعوبات .مواجهة الصعوبات بشجاعة ومحاولة حل املشكالت ستجعلك تكسب املزيد.
التعلم هو عملية تجمع بين الخبرات والتأثيرات الشخصية والبيئية الكتساب املعرفة واملهارات والقيم
واملواقف والسلوكيات ووجهات النظر العاملية أو إثرائها أو تعديلهاً .
وفقا للمنهج املعرفي  ،فإن التعلم ليس
ً
ميكانيكيا وال يتفاعلون بشكل
مجرد تحفيز-استجابة  ،بل تكوين هياكل معرفية .ال يتلقى املتعلمون املنبهات
سلبي  ،بل يعالج املتعلمون املنبهات ويحددون االستجابات املناسبة(Huang, Spector, & Yang, 2019).
ذاتيا .في التعلم املنظم ً
عندما تصب املتحكم في عمليات التعلم الخاصة بك  ،فأنت في تعلم منظم ً
ذاتيا
تضعف أهمية القدرات العقلية و مهارات األداء  ،وتصب العملية موجهة ً
ذاتيا يقوم املتعلمون من خاللها
بتحويل قدراتهم العقلية إلى مهارات مرتبطة باملهام في مجاالت متنوعة من الوظا ف  ،مثل العلوم والرياضة
واملوسيقى والصحة(Zimmerman, 2015) .
املصطلح  .2التعلم ذاتي التنظيم
التعلم املنظم ً
ذاتيا هو التعلم الذي يحدث إلى حد كبير من تأثير أفكار الطالب ومشاعرهم واستراتيجياتهم
وسلوكياتهم الذاتية  ،والتي يتم توج هها لتحقيق األهداف) ، (Schunk and Zimmerman, 1998وهو ً
أيضا
قدرة الطالب لتطوير املعرفة واالستراتيجيات والسلوكيات األساسية لزيادة التعلم(Zimmerman, 2001).
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يصف مصطلح "التنظيم الذاتي" عملية التحكم بالتعلم والسلوك وتقويمهما .يؤكد التعلم املنظم ً
ذاتيا على
ّ
استقاللية وتحكم الفرد الذي يراقب ويوجه وينظم اإلجراءات لتحقيق أهداف الحصول على املعلومات
وتوسيع الخبرات وتحسين الذات .التعلم املنظم ً
ذاتيا هو عملية دورية  ،حيث يخطط الطالب ملهمة  ،ويراقب
أداءه  ،ثم يقوم ويؤثر على النتيجة .ثم تتكرر الدورة عندما يستخدم الطالب التفكير لتعديل املهمة التالية
واالستعداد لها(What is Self-Regulated Learning, 2020).
القصة  :2تحول طًلب الصف األول من مدرسة  Zhuzhou Octopusاالبتدائية في مقاطعة هونان إلى
التعلم ذاتي التنظيم
لوه يانيان  ، Luo Yanyanطالبة في الصف األول من مدرسة زهوزهو أوكتوبس Zhuzhou
Octopusاالبتدا ية في مقاطعة هونان  ،تستيقظ في الوقت املحدد كل يوم وتتابع دورات
عبر اإلنترنت أثناء اضطراب التعليم .في عملية التعلم  ،لديها عادة جيدة "ال تؤجل عمل اليوم
إلى الغد"  ،وهي تقوم بالتحضير قبل الفصل واملراجعة بعد الصف وإنهاء واجباتها اليومية.
تانغ أوكسين  Tang Aoxinطالب في نفس الصف مع لوه يانيان في فصول مختلفة  ،يستيقظ
ً
أيضا في الوقت املحدد ثم يبدأ في الدراسة عبر اإلنترنت وممارسة الرياضة وممارسة الكتابة
ومساعدة أمه وأبيه في األعمال املنزلية  ،وقد طور عادة جيدة للتعلم املنظم ً
ذاتيا.
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املصدر https://mp.weixin.qq.com/s/cAD8dOE0rC7nq11lUyVphg

نصا القصة:
أثناء اضطراب التعليم  ،ال يتعلق األمر فقط بعمل جيد عند تعلم محتوى الدورة  ،ولكن
ً
أيضا حول تطوير عادات حياتية جيدة للتعلم املنظم ً
ذاتيا .على سبيل املثال  ،االستيقاظ
في الوقت املحدد وممارسة الرياضة كل يوم والتواصل مع الوالدين  ،من أجل تعزيز التنمية
الشاملة لألخالق والذكاء واللياقة البدنية والفنون والعمل.
في حالة إغالق املدارس  ،قد تتاح للطالب واملعلمين فرص للتدريس عن ُبعد والتعلم عن بعد .يسم التعلم
ً
وبعيدا عن أقرانهم.
عن بعد للطالب بمتابعة اتباع إرشادات مدرسهم خارج الفصل الدراس ي الفعلي
تستخدم دورات التعلم عن بعد الحديثة أنظمة إدارة الدورات التدريبية املستندة إلى الويب ،والتي تتضمن
ً
إلكترونيا ُم ّ
عدة لالستماع أو املشاهدة في وقت فراغ
مواد القراءة الرقمية  ،والبودكاست (جلسات مسجلة
الطالب)  ،والبريد اإللكتروني  ،ومنتديات املناقشة املتسلسلة (املرتبطة)  ،وغرف الدردشة  ،وإجراء
18

االختبارات في الفصول االفتراضية (التي يحاك ها الكمبيوتر) .على الرغم من أن معظم األنظمة غير متزامنة
بشكل عام  ،مما يسم للطالب بالوصول إلى معظم امليزات في الوقت الذي يحددونه  ،يتم ً
أيضا استخدام
التقنيات املتزامنة  ،التي تتضمن البث املباشر والصوت والوصول املشترك إلى املستندات اإللكترونية في
األوقات املجدولة .يمكن أن يسمى التعلم تحت هذا الظرف التعلم املعزز بالتكنولوجيا.
الهدف من التعلم املعزز بالتكنولوجيا هو توظيف االبتكارات االجتماعية التقنية في ممارسة التعلم لفرد أو
مؤسسة بطريقة مستقلة عن وقت التعلم ومكانه وسرعة التقدم فيه ،مما يعزز كفاءة التعلم وفعالية
املدخالت واملخرجات .لذلك  ،يمكن تفسير التعلم املعزز بالتكنولوجيا على أنه يوفر الدعم ألي نشاط تعليمي
من خالل الوسا ل التكنولوجية .يمكن استخدام هذا املصطلح لوصف كل من التقنيات التماثلية والرقمية
 ،ولكن في اآلونة األخيرة  ،نرى أن التعلم املعزز بالتكنولوجيا الرقمية يسيطر على التعليم من خالل األنواع
ً
املختلفة من البرامج التعليميةُ ،ويحدث تحوال في املؤسسات التعليمية غير التقليدية ويعزز دورها (Cullen,
2018).
إلى جانب نمو التعلم عن بعد في املؤسسات الحديثة  ،ظهرت الخدمات التعليمية الشخصية املستندة إلى
ُ
الويب  ،من ذلك التعلم عبر اإلنترنت .التعلم عبر اإلنترنت هو مصطلح يستخدم لوصف الدورات التي تقدم
عن بعد أو املراسالت التي تجري عبر اإلنترنت .يجب أن يكون التعلم عبر اإلنترنت أكبر ثورة في التعليم املعاصر.
فرصا كبيرة لكل من يريد تعلم ش يء ما ّ ،
ً
تغييرا ً
لقد أحدث ً
وغير الطريقة التي ننقل بها
كبيرا في النظام وفت
املعرفة للطالب في جميع أنحاء العالم(Norman, 2016) .
في بيئات التعلم الغنية بالتكنولوجيا  ،يغدو التعلم املرتبط باملعرفة عملية يبدأ من خاللها املتعلمون في فهم
مصادر وهياكل املعرفة الالزمة لتحقيق أهداف التعلم ،ويتقنون تدر ً
يجيا الدخول إلى محتويات املعرفة
الر يسية وإتقان املعرفة املكتسبة خالل فترة زمنية محددة  (Huang, et al., 2013).يتولد التعلم املرتبط
باملعرفة من املتطلبات االجتماعية  ،مصحوبة بالتغيرات في أنماط حياة الناس .ال يبدأ بالضرورة من االطالع
على املواد التعليمية؛ إنما قد يبدأ من مشكلة ينبغي حلها أو مهمة يجب تنفيذها.
يحصل املزيد واملزيد من الطالب على إمكانية الوصول إلى األجهزة في سن أصغر .من أجل الحفاظ على
سالمة الطالب  ،من املهم أن يصبحوا مواطنين رقميين جيدين وأن يتعلموا كيفية استخدام التكنولوجيا
بشكل مسؤول .املواطنة الرقمية هي طريقة إلعداد الطالب ملجتمع مليء بالتكنولوجيا .خالل إغالق املدرسة
 ،يمكنك بناء وممارسة املواطنة الرقمية ً
جنبا إلى جنب مع التعلم األكاديمي.
املصطح  :3املواطنة الرقمية
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يمكن تعريف املواطنة الرقمية على أنها االستخدام اآلمن واألخالقي واملسؤول واملستنير للتكنولوجيا .يشمل
هذا املفهوم مجموعة من املهارات التي يمكن أن تشمل االستخدام اآلمن لإلنترنت ،وحماية الخصوصية
واألمن ،وإدارة السمعة عبر اإلنترنت ،ومهارات التواصل ،ومحو األمية املعلوماتية ،واال تمان اإلبداعي وحقوق
التأليف والنشر (U.S. Department of Education, & Office of Educational Technology, 2017).
 2-1-2طرق تعزيز التعلم النشط
ً
ً
لتكون
متعلما نشطا  ،عليك استخدام مجموعة من االستراتيجيات لتنظيم سلوكياتك ومحاولة تكوين عادات
جيدة تضاف إلى مهارات اكتساب املعرفة .يجب أن تنظم دراستك بنفسك .يتضمن التعلم املنظم ً
ذاتيا
تحديد األهداف ثم اختيار االستراتيجيات املناسبة للوصول إل ها .بمجرد االختيار  ،عليك مراقبة تقدمك
وإعادة هيكلة تقنياتك إذا لم تحقق أهدافك .يجب عليك ً
أيضا استخدام الوقت املتاح بكفاءة  ،وتقويم
األساليب التي اخترتها  ،وتكييف أساليبك مع التعلم في املستقبل .هناك ثالث مراحل ر يسية عندما تقوم
بتنظيم تعلمك :التخطيط واملراقبة والتقويم .هذه املراحل ليست بالضرورة متتالية ويمكنك املرور من خالل
العديد من الدورات خالل فترة مهمة التعلم ( Self-regulated-learning-important, 2019).
عند الدراسة في املنزل أثناء إغالق املدرسة  ،توفر مصادر وتقنيات التعلم الوفيرة لألطفال حياة تعليمية
مختلفة .يمكنك التعلم من خالل مشاهدة دروس عبر اإلنترنت بشكل متزامن أو غير متزامن واملشاركة في
جميع أنواع األنشطة املثيرة لالهتمام .يوفر هذا النوع من التعلم تجارب تعليمية مختلفة وهو وقت رائع
لتطوير عادات تعليمية جيدة في املنزل .تؤكد الدراسة في املنزل على الجمع بين العمل والترفيه .ال يجب عليك
أيضا ترك وقت كاف ّللعب والتواصل .يمكنك ً
فقط مواكبة املنهج  ،ولكن ً
أيضا املساهمة في بناء الوعي
ٍ
الجماعي من خالل التعاون مع املجتمع واألسرة.
ونتيجة لذلك  ،نلخص العناصر الستة لجدولة التعلم واللعب  ،واختيار مصادر التعلم عند الطلب ،
والدراسة واللعب في فريق  ،وجعل عملية التعلم فعالة  ،والتحقق من جودة التعلم بنفسك ومراجعة ما
ً
ً
متعلما نشطا
تعلمته يجب أن تؤخذ في االعتبار من جانبك أو من قبل والديك عندما تتعلم في املنزل لتصب
 ،كما هو موضح في الشكل  .10سيتم تفصيل هذه االستراتيجيات في األقسام التالية.
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الشكل  .10العناصر الرئيسية الستة للتعلم النشط في املنزل
 3-1-2التحديات التي يواجهها الطالب عندما يدرسون في املنزل  ،ونصا ملساعدة اآلباء على التعامل مع
هذه التحديات
يشعر العديد من األطفال بالقلق واالرتباك في الوقت الحالي .لقد تم إغالق املدارس دون سابق إنذار  ،وأصب
ً
ً
مختلفا ً
مفقودا ً
تماما) .على الوالدين أن يجدا الوقت الكافي خالل اليوم للتواصل
جدا اآلن (أو
الروتين اليومي
مع األطفال ،واستخدام االستراتيجيات واألنشطة ملساعدتهم في التعبير عن مشاعرهم والتخلص من التوتر،
ومساعدتهم على االسترخاء والحضور في الوقت الحالي.
التحدي  :1خًلل فترة الدراسة املنزلية  ،تكون قدرة األطفال على ضبط النفس ضعيفة ؛ ويتأخرون في
تنفيذ أعمالهم ؛ وال يرغبون بالذهاب إلى النوم في الوقت املحدد.
نصيحة  : 1مساعدة األطفال على االستقرار العاطفي والتغلب على القلق أثناء التعلم (نصيحة موجهة
إلى اآلباء)
 هناك ثالث خطوات لتعليم األطفال كيفية ضبط النفس( :أ) توقف ،واهدأ ؛ (ب) فكر "هل هو خيار
جيد أم سيئ؟" (ج) تصرف ،وحل املشكالت بأفضل طريقة .دع األطفال يفكرون في الخيار الصحي .
 تطوير أهداف التعلم مع األطفال ً
وفقا ملبادئ  SMART :محددة  ، Specificوقابلة للقياس
 ،Measurableوقابلة للتحقيق  ، Achievableوواقعية  ، Realisticومحددة بالوقت  Time-bound؛
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ً
ً
جيدا :دعوة األطفال إلى مزيد من معالجة قا مة املهام ً
معا ؛
 استخدام قا مة املهام استخداما
السماح لألطفال باختيار الوقت الذي سيقضونه في تنفيذ كل نوع من أنواع الواجبات املنزلية
والوقت الذي سيقضونه في دراسة املحتوى ؛ تطوير تقويم متنوع ومثير لالهتمام.
 قبل أن يبدأ األطفال التعلم والقراءة  ،يجب على اآلباء تنظيف مكاتبهم ووضع جميع الدمى وألعاب
الفيديو واملرايا وما إلى ذلك في األدراج  ،وعدم ترك أي ش يء يشتت االنتباه.
على األباء االستماع إلى األطفال  ،والتواصل معهم حول القضايا التي تؤثر في سلوكياتهم  ،وتفسير األسباب
ً
الكامنة وراء هذه السلوكيات مثل "عدم كفاية الوقت أو التسويف" .لفهم مشاعرهم وقبول عواطفهم بدال
من الوعظ بهم وإلقاء اللوم عل هم وإجبارهم.
التحدي  :2كيفية التعامل مع قلق األطفال من التعلم ؟
النصيحة  :2مساعدة األطفال على تثبيت عواطفهم والتغلب على قلق التعلم (نصيحة موجهة إلى اآلباء)
 تغيير البيئة :إيجاد مكان مري وهادئ.
 بمساعدة القوى الخارجية :القراءة ؛ الرسم؛ شرب املاء؛ الرياضية.
 استخدام املؤقت :امن أطفالك دقيقتين ل هدؤوا.
 ال تضغط ً
كثيرا على أطفالك .سيزيد الضغط من عبء التعلم لدى األطفال ويسبب القلق  ،إذا قام
األطفال بعمل كثير باإلضافة إلى ذلك.
 على اآلباء أن يكونوا متسامحين  ،ويسمحوا لألطفال بارتكاب األخطاء  ،وتوجيه األطفال للتعامل مع
النجاح والفشل بشكل صحي  ،وتجنب القلق الناجم عن الفشل.
يمكن النظر إلى القلق على أنه توابل الحياة  (Selye,1974).لسوء الحظ  ،فإن معظم األطفال يتعاملون معه
كثيرا ويغضبون ً
كثيرا وينتقدون ً
بشكل سيئ .إنهم يقلقون ً
كثيرا ويصبحون متوترين للغاية .ولكن إذا استطاع
األطفال أن يوجهوا القلق الذي ينتابهم  ،وإذا استطاع اآلباء مساعدة األطفال على تعلم كيفية التعامل مع
هذا القلق الذي يبدو أنه جزء ال مفر منه من الحياة األكاديمية  ،فإنهم سيتمكنون من االزدهار كطالب
وبشر.
التحدي  :3كيف يمكنك أن تتصرف إذا لم يكن أطفالك مهتمين بالدراسة؟
نصيحة  :3مساعدة األطفال على تجربة متعة الدراسة (نصيحة موجهة إلى اآلباء)
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 اسم لألطفال بالتعلم من خالل األنشطة العملية  ،وشجعهم على االستكشاف واملحاولة في بيئة
آمنة  ،وتعلم استخدام أدمغتهم في املمارسة.
 يمكن لألطفال التعلم بنشاط من خالل اللعب .تسم األلعاب لألطفال بأخذ زمام املبادرة  ،وتعلم
كيفية التفكير واإللهام لإلبداع .حتى لو كان األمر ً
صعبا للغاية  ،يمكن لألطفال االستمتاع به .إنها
طريقة جيدة لتطوير الدماغ.
 لكل طفل وقت خاص للتركيز  ،خاصة عند تطوير اهتماماته .على سبيل املثال  ،عندما يقرأ األطفال
ً
كتبا مصورة أو مجالت علمية  ،عليك االبتعاد عنهم في ذلك الوقت  ،ومحاولة عدم إزعاجهم ،
وتركهم يركزون في بيئة هاد ة .قد يفقدون الطاقة والحماس إذا تشتت انتباههم.
بصفتك أحد الوالدين  ،هناك أشياء ال تعد وال تحص ى يمكنك القيام بها ملساعدة طفلك  ،حتى لو بدا لك
أنه ال يرغب في التعلم .االستكشاف والتعلم وتوسيع املعرفة هي أجزاء طبيعية من التجربة اإلنسانية .لدينا
ً
ً
ً
جميعا احتياجات
جميعا في بيئات مختلفة  ،ولدينا
جميعا طرقنا الفريدة للتعبير عن كيفية تعلمنا  ،ونزدهر
ً
جميعا أن نتعلم .تشجيع طفلك على التحفيز مهم للتميز في املدرسة وخارجها .عليك
مختلفة  ،ولكن يمكننا
تكريس الوقت الالزم لتحفيز طفلك وفهم األساليب التي تناسبه ،ونقاط القوة لديه ،واحتياجاته الفريدة.
التحدي  :4إدمان األطفال على األجهزة اإللكترونية (الهواتف املحمولة واألجهزة اللوحية وما إلى ذلك)
نصيحة  :4مساعدة األطفال على التخلص من إدمان استخدام األجهزة اإللكترونية (نصيحة موجهة إلى
اآلباء)
 ضبط مدة اللعب بدقة .من غير املنطقي أن يلعب األطفال باملنتجات اإللكترونية  ،دون وجود أي
ً ًّ
ضوابط ،أو أن يتم منعهم من ذلك منعا باتا .الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي استخدامها بشكل
صحي  .يمكن للوالدين تحديد وقت لعب أطفالهم .على سبيل املثال ً ،
وفقا للحالة الخاصة لكل
طفل ُ ،يسم للطفل بتشغيل الهاتف املحمول ملدة ) (Xساعة في اليوم  ،ويجب أن يكون ذلك بعد
االنتهاء من واجباته املنزلية .لدى وضع أهداف محددة وواضحة  ،من املرجح أن يستجيب األطفال.
 اختيار محتوى عالي الجودةّ .
وجه لألطفال لالبتعاد عن املحتوى املعقد واملحتوى الرديء املنشور
على اإلنترنت  ،وإعداد بعض الرسوم املتحركة واملوسيقى ومقاطع الفيديو التي تفيد نموهم الجسدي
والعقلي  ،وتنزيل بعض األلعاب التعليمية  ،واسم لهم بتجربة املرح من هذه املحتويات.
 إن مرافقة األطفال يمكن أن تساعد في صرف انتباههم عن األجهزة اإللكترونية .يمكنك للوالدين
تشتيت انتباه أطفالهم عندما يريدون اللعب باأللعاب اإللكترونية أو عندما ال يمكنهم التوقف .على
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ً
سبيل املثال  ،يعد الرسم مع األطفال وممارسة األلعاب معهم والقراءة وما إلى ذلك طرقا جيدة
لتوجيه االنتباه.
ً
 تقديم مثال .اآلباء قدوة لألطفال .سيقلد األطفال كل كلمة يقولونها وكل ما يفعلون .إذا كنت مدمنا
ً
على الهاتف وغالبا ما تلعب بالهاتف املحمول أمام أطفالك  ،فمن الطبيعي أن يرغب أطفالك في
اللعب ً
أيضا  ،لذا يجب أن تحاول تقليل استخدام املنتجات اإللكترونية أمام أطفالك.
يمكن أن يكون لإلفراط في استخدام الشاشة آثار سلبية على أدمغة الشباب  ،لذلك من الضروري في هذه
الظروف الخاصة أن تكون أكثر حذ ًرا عندما يتعلق األمر باألصغر .يجب على اآلباء تشجيع قراءة الكتب
املطبوعة قدر اإلمكان .إذا كان ذلك ً
متاحا  ،فاطلب الكتب املدرسية من مدرسة طفلك ً
جنبا إلى جنب مع
املواد املطبوعة األخرى من أجل تعويض مقدار التعلم عبر اإلنترنت الذي سيقومون به .ينبغي تحفيز التعبير
عن النفس من خالل املناقشات مع أطفالك حول ما يفعلونه  ،وكذلك تشجيع الكتابة اإلبداعية ورواية
القصص الخيالية.
التحدي  :5ما الذي يجب فعله إذا كان األطفال متمردين ويتصرفون ً
دائما عكس رغبتك ؟
نصيحة  :5مساعدتك أنت وأطفالك على التواصل بشكل جيد (نصيحة موجهة إلى اآلباء)





تنبيه :عليك االنتباه إلى مشاعر أطفالك واحتياجاتهم الحالية في الحياة .إذا كان هناك تعارض في
الحوار أو العمل  ،يرجى التراجع وإعطاء أطفالك الوقت واملساحة الشخصية.
ً
املشاركة :عليك االنخراط في هوايات أطفالك و أفعالهم ودعمها  ،واالهتمام بها أكثر ،وال تكن المباليا.
املشاركة :عليك مشاركة ما يجول بداخلك من أفكار مع أطفالك .مع أن املشاركة قد ال تحل املشكلة
 ،إال أنها يمكن أن تجعلهم يشعرون بالثقة والحب.
االستماع الفعال :عند التحدث مع أطفالك  ،عليك عدم انتقادهم أو إهمال ما يقولون  ،بل
ساعدهم على ترتيب األحداث وأعطهم ردود فعل إيجابية.

 املرافقة :املرافقة هي نوع من العطاء والدعم  ،ويمكن أن تجعل أطفالك يشعرون برعايتكم وحبكم.
 الثناء :يمكن أن يؤدي تشجيع التعليم إلى تعزيز االتصال بين الوالدين واألطفال وتعزيز ثقة األطفال
بفعل أو ش يء محدد).
واملبادرة الذاتية (يجب أن يرتبط الثناء ٍ
 الراحة :عندما يعاني أطفالك من األلم  ،امنحهم الراحة ّ
وقدر مشاعرهم وأملهم.
 األمل :ضع األمل في طفلك.
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كاف يقضونه ً
ً
معا.
نظرا اللتزامات املدرسة والعمل  ،من النادر أن يكون لدى اآلباء واألمهات واألطفال وقت ٍ
إنها فرصة لهم لتحسين التواصل بين الوالدين والطفل من خالل كتابة تنبؤات لبرنامج تلفزيوني يشاهده
ً
جميع أفراد العا لة ً
معا ،أو لينظموا بطولة أو ليلعب أفراد العا لة بورق اللعب معا ،أو يحلوا األحجيات ،أو
يلعبوا بالشطرنج .اتبع إرشادات األمان في محيطك ،ولكن تأكد من أنك تخصص الوقت للتسلية مع أطفالك.
القصة  :3تبادل الخبرات التعلمية للطًلب أثناء اضطراب التعليم في املدرسة اإلعدادية التابعة لجامعة
كينغداو  Qingdaoفي مقاطعة شاندونغ Shandong
كانت العطلة الشتوية هذا العام طويلة ومميزة  ،وقد شارك طالب من املدرسة اإلعدادية
التابعة لجامعة كينغداو في مقاطعة شاندونغ تجاربهم التعليمية ،وكيف تمكنوا من تحقيق
أهدافهم أثناء اضطراب التعليم.
】【Mei Yuxuanفي عملية التعلم  ،سأقوم في الوقت املناسب بتدوين املالحظات حول
املحتويات الر يسية التي أكد عل ها املعلم .عندما يكون هناك الكثير من املعلومات واملحتويات
ً
املهمة  ،فسوف أسجلها بسرعة من خالل التقاط صور للشاشة  ،ثم أعود الحقا لترتيبها
بعد انتهاء الفصل الدراس ي .الدراسة الفعالة والتمارين املعتدلة والعمل املنتظم والراحة ،
ً
وأحيانا العمل املنزلي  ،هي متطلباتي األساسية للتعلم املنظم ً
ذاتيا في املنزل أثناء اضطراب
التعليم.
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】【Lu Zexuanللتحضير للدراسة اليومية  ،سأضع خطة للتعلم الذاتي قبل كل فصل
دراس ي لجعل عملية التعلم الخاصة بي فعالة ومنظمة .أثناء التعلم عبر اإلنترنت  ،في بعض
األحيان تكون هناك مشكلة في التركيز  ،لذلك سأضع األشياء التي تثير انتباهي على الجانب
ً
اآلخر للحفاظ على تركيزي .خالل فترة الراحة التي تمتد ربع ساعة ،سأقوم أوال بفرز ما
تعلمته بعد الصف  ،وأسأل املعلم في الوقت املناسب إذا كانت هناك أي مشكلة .كما أنتبه
إلى الراحة وحماية نظري .قبل دقيقتين من الدرس  ،أرتب أدوات الكتابة الخاصة بي ،
وأجلس بشكل مستقيم  ،وأنتظر املعلم.
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ً
】【Chen Shuoال يوجد اختصار للتعلم  ،واملعرفة تأتي بشكل تراكمي يوما بعد يوم.
ً
مقدما  ،واالستماع إلى املعلم بعناية
باإلضافة إلى اتباع متطلبات املدرسة بدقة  ،مثل القراءة
 ،وتلخيص املالحظات بعد الصف  ،نطلب ً
أيضا من أنفسنا إكمال الواجبات املنزلية بانتظام
ً
مبكرا و عدم املغادرة
 ،واالستيقاظ في الوقت املحدد  ،والدخول إلى الفصل عبر اإلنترنت
ً
ً
منضبطا ً
ذاتيا .إلى جانب ذلك
شخصا
قبل انتهاء الدرس  ،وما إلى ذلك  .كل ذلك سيجعلك
 ،من املهم الحفاظ على موقف جيد تجاه الدراسة .ال يمكننا فقط قراءة الكتب لتتطور
معارفنا  ،علينا ً
أيضا مراجعة معارفنا السابقة إليجاد شعور بالتعلم .بالنسبة لتلك املواد
التي تتضمن قد ًرا كبي ًرا من املعارف  ،يجب علينا ً
أيضا أن نحافظ على الهدوء  ،ونراجعها
ونعاينها بهدوء  ،وتدوين املالحظات بعد الصف.
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نصا القصة:
ّ
الجاد
ال يوجد اختصار للتعلم  ،يكفي توافر مستوى عال من االنضباط الذاتي والعمل
للحصول على نتا ج ممتازة .بالنسبة لتنظيم الدراسة  ،عليك وضع خطة تعلم  ،ومعاينة
قبل الفصل الدراس ي  ،وتدوين املالحظات أثناء الفصل  ،واملراجعة بعد الفصل  ،وتطوير
عادات دراسية جيدة وجدول زمني منتظم للحياة .فيما يتعلق بالصحة وممارسة الرياضة ،
عليك ترتيب وقت معين ملمارسة الرياضة كل يوم .يمكن اللجوء إلى الرياضة أو األعمال
املنزلية أو العزف على اآلالت املوسيقية أو التواصل مع اآلباء واألصدقاء للحفاظ على الصحة
البدنية والعقلية.
الشعار  :5رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة  ——.الو تزو  ،الفيلسوف والشاعر الصيني القديم
 2-2جدولة التعلم واللعب بشكل متوازن
ً
التعلم ليس مهمة شاقة فحسب  ،بل ينتابه امللل ،ويعاني ً
أيضا من العوامل املحيطة  ،خاصة أثناء إغالق
املدارس .لذلك  ،فإن وضع خطة جيدة للتعلم هي الخطوة األولى في اإلدارة الفعالة للوقت .في مرحلة
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التخطيط تتاح للطالب فرصة للعمل على التقويم الذاتي وتعلم كيفية اختيار أفضل االستراتيجيات للنجاح.
ً
ً
ً
سلبيا إلى أن تكون أكثر نشاطا في عملية التعلم  ،وأن تشارك بنشاط في
عندما تنتقل من كونك متلقيا
القرارات املتعلقة بالتعلم  ،فستكون لديك قوة أكبر.
ً
لوضع خطة تعلم  ،يجب عليك أوال اختيار تقويم أو ش يء مثل املفكرة التي يمكن جدولتها .في كلتا الحالتين
 ،يجب أن تكون قاد ًرا على العرض والتعديل ووضع العناوين بسهولة  ،وأن تكون لديك مساحة كافية
لجدولة التعلم اليومي القصير أو املتوسط .في هذه املرحلة  ،يمكنك تخطيط وقت التعلم أو التقدم في دفتر
ّ
وتصنفها لتتمكن من مواكبة تقدمك في التعلم.
املالحظات  ،وأن تسجل كل مهمة تعليمية تكملها ،
مصطلح  :4القوة في التعلم
ّ
يمكن للمتعلمين الذين لديهم قوة "أن يجعلوا األشياء تحدث عن قصد عن طريق أفعالهم"  ،و "تمكن
الوكالة الناس من لعب دور في تطوير الذات  ،والتكيف  ،والتجديد الذاتي في األوقات املتغيرة" .لبناء هذه
القدرات  ،يجب أن تتاح للمتعلمين الفرصة التخاذ خيارات ذات مغزى حول تعلمهم  ،ويحتاجون إلى ممارسة
ذلك بشكل فعال .يضع املتعلمون الذين يطورون هذه القدرة األساس للتعلم بنجاح مدى الحياة والتعلم
ّ
املوجه ً
ذاتيا). (U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION, 2017
نصيحة  :6مساعدتك في إنشاء خطط تعلم فعالة (نصيحة موجهة إلى الطًلب)
 ضع التقويم أو الجدول الزمني املطبوع في مكان مرئي لتتمكن من التحقق واملتابعة بسهولة.






عند كتابة التواريخ في التقويم الخاص بك  ،استخدم قلم رصاص حتى تتمكن من تغييرها بسهولة
عند الحاجة.
ً
ً
ً
ً
التضع برنامجا مزدحما ،اترك وقتا إضافيا لحاالت الطوارئ.
ً
متسقا كل يوم  ،هذا سيساعدك في تطوير عادات دراسية جيدة.
اجعل وقت التعلم
ً
قم بجدولة وقت التعلم ضمن األوقات األقل تشتيتا لالنتباه.
قم بتلوين املحتويات التعليمية املختلفة لتسهيل التحقق ومتابعة الجدول الزمني.

إن االلتزام بخطة التعلم ال يقل أهمية عن إنشائها .لن يتجاهل أحد عن عمد الخطة التي وضعتها  ،ولكن
من الناحية العملية  ،قد اليستطيع الكثير منكم االلتزام بالخطة .أحد األسباب املهمة هو أن الجدول الزمني
كاف للراحة واالستجمام  ،لذلك قد يزعجك العالم الخارجي بسهولة ويشتت
مزدحم للغاية وال يوجد وقت ٍ
انتباهك  ،مما يجعل من الصعب االلتزام بخططك .من املهم ترتيب ما يكفي من وقت الفراغ والتواصل
االجتماعي وممارسة الرياضة .من ناحية أخرى  ،بعد إكمال يوم دراس ي كما هو مخطط له  ،يجب أن تمن
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نفسك مكافأة صغيرة لتحفيز نفسك على االستمرار .يعد استخدام مناهج التعلم املتمازج أكثر فا دة للطالب
الذين يدرسون في املنزل.
مصطلح  :5التعلم املتمازج
في بيئة التعلم املتمازج  ،يحدث التعلم عبر اإلنترنت ومن خالل تعزيز ودعم نشاط املعلمً .
غالبا ما يتي
التعلم املتمازج للطالب بعض التحكم في الوقت أو املكان أو املسار أو وتيرة التعلم .في العديد من نماذج
التعلم املتمازج  ،يقض ي الطالب ً
بعضا من وقتهم ً
وجها لوجه مع املعلم في مجموعة كبيرة  ،وبعض الوقت
وجها لوجه مع مدرب أو معلم في مجموعة صغيرة  ،وبعض الوقت في التعلم مع ومن األقران ً .
ً
غالبا ما
يستفيد التعلم املتمازج من إعادة تشكيل مساحة التعلم التقليدي لتسهيل أنشطة التعلم  ،وتوفير مجموعة
متنوعة من مناطق التعلم التي تدعم التكنولوجيا والتي تم تحسينها للتعاون والتعلم غير الرسمي والدراسة
التي تركز على الفرد). (U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION, 2017
ً
القصة  :4قام طالب من قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة هانغتشو نورمال بوضع خطة تعليمية وفقا
لدورة التعلم
الخطة اليومية
 ضع قا مة بما تريد القيام به لهذا اليوم
 خصص لكل فقرة من قا مة املهام هذه ً
ً
محددا
وقتا
ّ 
قسم قا مة املهام إلى مخطط زمني  ،وخطط ملا تريده تنفيذه في كل نقطة  /فترة
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الخطة األسبوعية
في عطلة نهاية األسبوع  ،قم بالتخطيط لألشياء الر يسية التي عليك القيام بها في
األسبوع املقبل ً ،
وفقا ملا أنجزته في األسبوع السابق
الجدول األيسر مخصص للمهام التي يتم تعيينها من األشياء الر يسية لكل يوم (في
كل يوم  ،يمكن تحويل البرنامج األسبوعي إلى خطة يومية ً
وفقا للحالة الراهنة).
يتم استخدام املهمة الجديدة في الجدول األيمن إلضافة مهام جديدة كل أسبوع
يستخدم امللخص لتسجيل خالصة األسبوع

نصا القصة:
هناك  3أنواع من خطط التعلم :قصيرة ومتوسطة وطويلة املدى .الخطة املتوسطة املدى
هي جزء من الخطة طويلة املدى  ،في حين أن الخطة قصيرة املدى هي جزء إضافي من الخطة
متوسطة املدى  ،وتشكل سلسلة من الخطط واألهداف الصغيرة التي يمكن التحكم ف ها ،
بحيث يمكنك الحصول فهم ومراقبة املهام اليومية واألسبوعية حتى الشهرية بشكل واضح
ومفصل.
ً
الجميع  -من رواد الفضاء إلى الرياضيين  ،ومن التجار إلى املوسيقيين  -يقدرون عاليا القدرة على التركيز على
املهمة قيد اإلنجاز .كتب الشاعر والكاتب األمريكي رالف والدو إمرسون أن "التركيز هو سر القوة"  ،بينما
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وصفه محرر الكتب األسطوري مايكل كوردا بأنه "املفتاح السحري الذي يفت الباب أمام اإلنجاز" .قد
التوجد وصفة لتقوية التركيز  ،إال أن بعض الطرق قد تساعدك على تحسين تركيزك.
نصيحة  :7مساعدتك على تحسين تركيزك (نصيحة موجهة إلى الطًلب)
 بعد الدراسة ملدة  60-50دقيقة ،خذ استراحة ملدة  15-10دقيقة.
 خالل االستراحة  ،تناول وجبة خفيفة لتعزيز الطاقة  ،أو ّ
تنزه  ،أو استمع إلى بعض األغاني املفضلة.
 في نهاية اليوم أو األسبوع  ،كافئ نفسك .يجب أن تكون مكافآت نهاية األسبوع أكثر من مكافأة اليوم
الواحد.
ً
موعدا في املساء.
 معرفة أفضل ساعات الدراسة .إذا كنت من النوع الذي ينشط أكثر في الليل  ،حدد
يعتمد التركيز على التفكير .مثلما يحدث عندما يجري تركيز موجات الضوء في شعاع واحد قوي  -الليزر -
يمكن للتركيز أن يجمع قوة أفكارك  ،مما يتي لك التفكير بدقة أكبر واختراق األفكار الصعبة .يمكن
ً
حصريا على مهمة واحدة أن تكون لديهم فرصة أفضل بكثير إلكمال
لألشخاص الذين يستطيعون التركيز
هذه املهمة بشكل أسرع وأكثر دقة من أولئك الذين يشتتون انتباههم حتى لو كانوا يفعلون ذلك بدون قصد.
القصة  :٥فتاة في السنة النهائية من املرحلة اإلعدادية تستعد المتحان القبول الجامعي من املنزل :كتابة
الخطة الدراسية في دفتر املًلحظات
أثناء اضطراب التعليم  ،أعدت زو كونيو  ، Zuo Kunyuوهي طالبة من شيان بمقاطعة
شنش ي  ،خطة دراسية تفصيلية التباع دورة عبر اإلنترنت من املنزل .زو كونيو طالبة تدرس
الفنون الحرة .على سبيل املثال  ،في  11مارس  ، 2020كانت خطتها األولى هي حفظ املفردات
وبعض املقاالت .وألنها لم تكن في املدرسة  ،اعتقدت زو كونيو أن التدريب الذاتي ضروري
للغاية .لذلك كان عل ها القيام ببعض التمارين كل يوم .تتضمن خطة التعلم اليومية التي
اعتمدتها زو كونيو ست مواد :اللغة اإلنجليزية ،والرياضيات ،واللغة الصينية ،والسياسة،
والتاريخ ،والجغرافيا .صاغت خطة تعلم تفصيلية لكل مادة.
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املصدر https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6471104 :

نصا القصة:
دفتر املالحظات هو أبسط أداة لوضع خطة التعلم .بغض النظر عن املرحلة أو املوضوع ،
يمكنك تدوين خطط التعلم قصيرة املدى ومتوسطة املدى على دفاتر مالحظاتك  ،ويمكنك
قراءتها في أي وقت ملعرفة تقدمك في التعلم .يعد تدريس املواد الفرعية سمة ر يسية في
النظام التعليمي لدى الصين .لكل تخصص من التخصصات املختلفة خصا ص وقواعد
ّ
خاصة  ،ومحتوى
معرفي مختلف .لذلك  ،فإن تطوير خطط التعلم للتخصصات يساعدك
على التمييز بين األهمية األساسية والثانوية  ،بحيث تكون خطط التعلم فعالة ومنظمة.
املوضوعات هي األجزاء التي يمكن تقسيم التعلم إل ها .اللغة والرياضيات واللغات األجنبية والتخصصات
األخرى لها خصا صها وقواعدها الخاصة .لذلك  ،كطالب  ،يمكنك وضع خطط تعلم مختلفة ً ،
وفقا
لخصا ص التخصصات املختلفة  ،وهذا ما اقترحه املعلمون(XuDuoFen Jiaoyu Ketang, 2020) .
• خطة تعلم اللغة
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تعلم اللغة هو بشكل أساس ي قراءة وتراكم  ،لذلك تحتاج إلى قراءة الكتب الالصفية ملدة ال
تقل عن ساعة واحدة كل يوم .الهدف من القراءة هو فهم األفكار التي تتضمنها كتابات
املؤلف ،وأسلوبه ،وحالته املزاجية  ،وبالتالي ُيفضل تدوين املالحظات أثناء القراءة.
• خطة تعلم الرياضيات
يعاني العديد من الطالب من ضعف القدرة على الحساب  ،مما يؤدي إلى أخطاء متكررة في
االختبارات .يمكنك تحسين قدرتك في الحساب من خالل تدريب معين .على سبيل املثال ،
يمكن لطالب املدارس االبتدا ية القيام بحل مسا ل الرياضيات الشفوية كل يوم  ،وحساب
الوقت املستخدم في كل مرة.
• خطة تعلم اللغات األجنبية
على غرار تعلم اللغة  ،يتطلب تعلم اللغة األجنبية تراكم املفردات .من املستحسن أن تقرأ
مقاالت لتجميع املفردات  ،ألنه من األسهل حفظ الكلمات في سياق النص .يمكن أن يكون
ً
مجهزا باألدوات املناسبة ولديك
تجميع كمية كبيرة من املفردات الدقيقة مغامرة .إذا كنت
الفضول للتعلم ،فستكون مسيرتك مثيرة .وكما هو الحال في معظم املغامرات  ،ستختبر
فرحة االكتشافات الصدفة .عندما تكتشف كلمة تعجبك  ،يمكنك االستمتاع بتعلم أصول
هذه الكلمة .قد تبدو املنطقة غريبة في البداية  ،ولكن بمرور الوقت ستشعر كأنك تعيش في
مجتمع من الكلمات املترابطة ،و ستشعر بصدق أنك في بيتك.
• خطة التدريب البدني
أثناء إغالق املد سة  ،يمكنك القيام بالتد يب البدني في املنزلً .
وفقا للموقف وتفضيالتنا ،
ر
ر
يمكنك اختيار تمارين مختلفة  ،مثل القفز باستخدام الحبل .على سبيل املثال  ،يمكن
ألطفال املدارس االبتدا ية واملتوسطة أن ينجزوا  1000قفزة في اليوم (تتطلب نحو نصف
ساعة)  ،ويمكن ألطفال الصف األول أن ينجزوا  1500قفزة في اليوم (تتطلب نحو نصف
ساعة)  ،ويمكن لطالب املدارس الثانوية رفع مستوى التدريب بشكل مناسب.
القصة  :6طالبة في الصف األول  ،من املدرسة االبتدائية التابعة لجامعة رنمين  Renminفي الصين ،
بكين  ،وضعت خطة دراسية بالتعاون مع أهلها
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أثناء اضطراب التعليم  ،وضعت ين مينغان  ،من املدرسة االبتدا ية التابعة لجامعة رنمين
في الصين  ،مجموعة من الخطط الشخصية الخاصة بالتعاون مع والديها  ،واتفقوا على:
الوفاء بالوعد وااللتزام بالخطط.

جدول ين  Yinأثناء اضطراب التعليم
املصدر https://www.sohu.com/a/374475714_372473 :

نصا القصة:
ً
ضمانا ً
قويا للدراسة املنزلية.
بالنسبة للطالب ذوي املستوى األدنى  ،يعد إشراف األهل
يمكنك دعوة والديك للمشاركة في مراقبة صياغة خطة التعلم الخاصة بك والتقدم ف ها ،
وتنمية عادات التعلم الجيدة منذ الطفولة.
يمكن للتخطيط الجيد أن يخفف من توتر األطفال واآلباء .تحقق من خططك وقم بوضع جدول مكتوب
ليس فقط لليوم  ،ولكن لألسبوع ككل .حدد األولويات وتعلم كيفية إنشاء األهداف واملهام واملواعيد النها ية
ً ،
تماما كما يفعل الكبار عندما يذهبون إلى العمل .يمكن أن تصب املهام التي قد ال تكون صعبة بالنسبة
لك أثناء الذهاب إلى املدرسة أكثر صعوبة عند التعلم من املنزل  ،لذلك من املهم تعزيز الحدود وتقديم
ّ
الصحي.
الحوافز لتشجيع السلوك
لبرمجة خطة التعلم الذاتي  ،من املهم تشكيل السلوكيات الروتينية للنوم  ،والقراءة  ،والتمارين  ،واستخدام
األجهزة الرقمية  ،والترفيه والتسلية  ،وبالتالي تطوير عادات جيدة للتعلم والعمل .تذكر االقتباس الذي يقول
ً
"ازرع خطة  ،سوف تجني الفعل ؛ ازرع الفعل  ،ستحصد عادة ؛ ازرع العادة  ،ستحصد مستقبال".
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الشعار  : 7القراءة مهمة .إذا كنت تعرف كيف تقرأ فإن العالم كله ينفتح لك—— .باراك أوباما ،
الرئيس  44للواليات املتحدة
 3-2اختيار مصادر التعلم عند الطلب
نظرا ألن الطالب محاطون بالتمثيل املرئي واملواد السمعية البصرية والسمعية ً
ً
يوميا  ،ويرجع ذلك بشكل
خاص إلى توافر الوسا ط مثل التلفزيون واإلنترنت  ،فمن الصعب تخيل العملية التعليمية اليوم دون
استخدام مصادر التعليم والتعلم املختلفة .ال يقتصر الغرض من مصادر التعليم والتعلم ودورها على جعل
العملية التعليمية أكثر جاذبية وإثارة فحسب  ،بل ً
أيضا تشجيع التعلم النشط  ،وتنمية املهارات املختلفة
وتبني القيم واملواقف املطلوبة لدى الطالب.
عند الدراسة في املنزل أثناء إغالق املدارس  ،يمكن للطالب العثور على مجموعة متنوعة من املوارد التعليمية
املجانية على اإلنترنت مثل مواقع املساعدة في حل الواجبات املنزلية  ،و املواقع التي تقدم األفكار ملشروعات
العلوم واملعارض التعليمية  ،واملعلومات املثيرة لالهتمام حول مواضيع يختيارونها  ،والخبراء الراغبين في
التفاعل مع األطفال وتعليمهم حول املوضوعات التي تثير اهتمامهم .عندما نستخدم اإلنترنت في التعلم،
فإننا نتحدث عن التعلم عبر اإلنترنت.
مصطلح  .6التعلم عبر اإلنترنت
ُيعرف التعلم عبر اإلنترنت بأنه تجارب تعلم في بيئات متزامنة أو غير متزامنة باستخدام أجهزة مختلفة (مثل
الهواتف املحمولة وأجهزة الكمبيوتر املحمولة  ،وما إلى ذلك) متصلة باإلنترنت .في هذه البيئات  ،يمكن
للطالب أن يكونوا في أي مكان (مستقل) للتعلم والتفاعل مع املعلمين والطالب اآلخرين (Singh and
Thurman, 2019).
في معظم الحاالت  ،يكون املعلمون والطالب منفصلين بعضهم عن بعض في الزمان واملكان عند التعلم عبر
اإلنترنت  ،ويتفاعلون بعضهم مع البعض اآلخر من خالل التعلم عن بعد .ال يعتمد التعلم عن ُبعد على
القاعات التدريسية وساعات الدراسة والجداول الزمنية الثابتة  ،مما يمن املعلمين والطالب املزيد من
ً
الحرية في تخطيط العملية .امن وصوال أسهل إلى التعلم حتى إذا كانت مدرستك مغلقة ولم يتمكن الطالب
ً
شخصيا  ،سوف يتي لك التعلم عن بعد متابعة العملية عبر اإلنترنت ومواكبة
من حضور الفصول الدراسية
املنهج الدراس ي(Distance-learning, 2020) .
ً
نظرا لوجود موارد تعليمية وفيرة على اإلنترنت  ،يجب أن يعرف الطالب الفعالون كيفية اختيار املوارد
التعليمية التي تناسب احتياجاتهم التعليمية .مصادر التعلم الرقمي مثل الدورات الضخمة املفتوحة عبر
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اإلنترنت ) ، (MOOCsوالدورات الصغيرة الخاصة عبر اإلنترنت ) ، (SPOCsودورات الفيديو الصغيرة عبر
اإلنترنت  ،والكتب اإللكترونية  ،واملحاكاة  ،والنماذج  ،والرسومات  ،والرسوم املتحركة  ،واالختبارات ،
واأللعاب  ،واملالحظات اإللكترونية ،كلها تجعل الوصول إلى التعلم أسهل ،وتجعل التعلم أقرب إلى
االحتياجات الفعلية .بصفتك ً
طالبا  ،من املهم العثور على موارد التعلم الرقمية املجانية عبر اإلنترنت
وتقويمها واستخدامها لحل مشكالت التعلم لديك.
تم إيجاد الدورات واسعة النطاق املعروفة باسم الدورات الضخمة املفتوحة عبر اإلنترنت MOOCs
للحصول على تعليم مجاني أو منخفض التكلفة لألشخاص الذين ال يستطيعون الوصول إلى الخيارات
التقليدية للتعلم أو تحمل نفقاتها .مع الزيادة الها لة في اللجوء إلى التعليم عبر اإلنترنت في الكليات حول
ً
اهتماما بهذا النوع من التعلم.
العالم أثناء إغالق املدارس  ،أصب الطالب والكليات أكثر
مصطلح  .7الدورات الضخمة املفتوحة عبر اإلنترنت . MOOC
ٌ
الدورات الضخمة املفتوحة عبر اإلنترنت )ٌ ( MOOCs : Massive Open Online Course
جديد من
نوع
التدريب عبر اإلنترنت ،يهدف إلى املشاركة التفاعلية واسعة النطاق والوصول املفتوح عبر الويب .باإلضافة
إلى مواد التعليم التقليدية مثل مقاطع الفيديو واملراجع ومجموعات املسا ل  ،توفر  MOOCsمنتديات
تفاعلية للمستخدمين تساعد في بناء مجتمع للطالب واألساتذة ومساعدي التدريس (ويكيبيديا) .تبني
ذاتيا ً
MOOCsعلى مشاركة املتعلمين الذين ينظمون مشاركتهم ً
وفقا ألهداف التعلم واملعرفة املسبقة
واملهارات واالهتمامات املشتركة.
مع وجود مليارات من املواقع اإللكترونية اليوم  ،هناك الكثير من املعلومات على اإلنترنت .عندما ندرس في
املنزل أثناء اضطراب التعليم  ،من الضروري البحث في اإلنترنت عن املعلومات .هناك العديد من محركات
البحث املختلفة التي يمكنك استخدامها  ،ومن أشهرها تشمل  Googleو ! Yahooو  Bing .إلجراء بحث ،
ستحتاج إلى االنتقال إلى محرك بحث في متصف الويب لديك  ،اكتب كلمة مفتاحية واحدة أو أكثر  -تعرف
ً
أيضا باسم مصطلحات البحث  -ثم اضغط على  Enterعلى لوحة املفاتي .
نصيحة  :8مساعدتك في استخدام محركات البحث بكفاءة أعلى（نصيحة موجهة إلى الطًلب）
 البحث عن مواقع ذات صلة
إذا كنت ترغب في العثور على مواقع ويب جديدة ذات محتوى مشابه ملوقع ويب تعرفه بالفعل ،
ً
وليكن اسمه مثال  ، somesite.comفاستخدم عبارة البحث التالية related: somesite.com :
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 تعريفات الكلمات
إذا كنت بحاجة إلى البحث بسرعة عن تعريف كلمة أو عبارة  ،فما عليك سوى استخدام األمر
define:
مثال  :للبحث من مصطلح "" educational technologyنستخدم األمر :
define: educational technology
 البحث عن أنواع محددة من املستندات
إذا كنت تبحث عن نتا ج من نوع معين  ،يمكنك استخدام األمرfiletype .
مثال  :للبحث عن عروض تقديمية حول "  "active learning strategiesنستخدم األمر "active
learning strategies " filetype: ppt
إذا كنت تريد الحصول على مزيد من النصا حول البحث  ،يرجى تنفيذ البحث التالي :
”“ related: https://blog.hubspot.com/marketing/google-advanced-search-tips
يتطلب البحث عن معلومات على صفحة ويب استخدام املوارد التعليمية املفتوحة ) ، (OERهذا سيساعدك
ً
ُ
ً
على اكتشاف املعرفة وإعادة بنائها .تع ّد ويكيبيديا مثاال على املوارد التعليمية املفتوحة  ،وهي تقدم شرحا
ً
ممتازا .يمكن أن تشتمل املوارد التعليمية املفتوحة على مخطط دراس ي  ،ومالحظات املحاضرات  ،وشرا
العرض التقديمي  ،ومقاطع الفيديو  ،والبودكاست  ،ومراجع مختارة  ،وتعليمات ألنواع مختلفة من املهام ،
واملزيد .يسم نشر هذه املوارد بموجب ترخيص مفتوح بإعادة استخدامها ومراجعتها وإعادة توزيعها.
مصطلح  .8املوارد التعليمية املفتوحة )(OER : Open Educational Resources
املوارد التعليمية املفتوحة ) (OERهي مواد تعليمية وبحثية مسجلة على وسيط  -رقمي أو غير ذلك – متاحة
للعموم أو تم نشرها بموجب ترخيص مفتوح يسم بالوصول دون تكلفة  ،واالستخدام  ،والتعديل  ،وإعادة
التوزيع من قبل اآلخرين بدون قيود(UNESCO, 2019) .
املوارد التعليمية املرخصة بشكل مفتوح هي موارد التعليم والتعلم والبحث املوجودة في املجال العام أو التي
تم إصدارها بموجب ترخيص يسم باستخدامها وتعديلها ومشاركتها مع اآلخرين .قد تكون املوارد املفتوحة
ً
ً
دورات كاملة عبر اإلنترنت أو كتبا رقمية أو موارد أكثر تحديدا مثل الصور ومقاطع الفيديو وعناصر التقويم
(U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION, 2017).
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ً
ُت ّ
عد املوارد التعليمية املفتوحة جزءا من حركة املحتوى املفتوح العاملية  ،وهي موارد تعليمية وبحثية مشتركة
ً
قانونا .يمكن أن تختصر املوارد التعليمية املفتوحة عالية
متاحة بموجب تراخيص مفتوحة معترف بها
ً
ً
الجودة جزءا كبيرا من الوقت والجهد الذي يقضيه املعلمون في تطوير املوارد وتعزيز تعلم الطالب داخل
الفصل الدراس ي وخارجه .عالوة على ذلك  ،فإن املشاركة املفتوحة للموارد يمكن أن تعزز التعاون في تحسين
املواد املتاحة  ،وأن تساعد في نشر أفضل املمارسات .في مايلي سوف نقدم مجموعة مختارة من هذه املوارد
التي قد تكون مفيدة في جهودك لدعم التعلم.
يعرض الجدول  2أمثلة ملستودعات املوارد التعليمية املفتوحة الشائعة وبعض امليزات املهمة التي يمكن أن
تساعدك في تحديد مستودع معين.
الجدول  .2املوارد الرقمية للطًلب على مختلف املستويات
مستودعات املوارد التعليمية املفتوحة

مجال املوضوع

املستوى التعليمي

منصة الخدمة العامة الوطنية للموارد التعليمية
(الصينية)

متعدد التخصصات

التعليم ما قبل الجامعي

Curriki

متعدد التخصصات

متعدد املستويات
التعليم ما قبل الجامعي

JunyiAcademy

متعدد التخصصات

التعليم االبتدائي والثانوي
التعليم ما قبل الجامعي

Cicle time fun

متعدد التخصصات

األطفال حتى عمر  6سنوات

Fluenc Matters

القراءة

التعليم ما قبل الجامعي

Storyline Online

تعلم اللغة اإلنجليزية

التعليم ما قبل الجامعي

National Geographic kids

الجغرافيا

التعليم ما قبل الجامعي
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QR CODE

مستودعات املوارد التعليمية املفتوحة

مجال املوضوع

املستوى التعليمي

ScienceBOB

العلوم

التعليم ما قبل الجامعي

Scratch

التكنولوجيا

طالب املدارس االبتدا ية

Cool math games

Math

طالب املدارس االبتدا ية

إذا كنت تريد املزيد  ،فقم بمسح رمز

كل املواضيع

كل املستويات

QR CODE

 4-2التعلم التعاوني  -الدراسة واللعب الجماعي

ً
قد يشعر األطفال الذين يدرسون في املنزل بالعزلة عن الطالب اآلخرين في سنهم  -خاصة خالل سنوات
املراهقة حيث تكون الصداقات مهمة ً
ّ
التوجه نحو التعليم املنزلي  ،يزداد
جدا .الخبر السار هو أنه مع ازدياد
ً
شخصيا أو عبر وسا ل التواصل
عدد األطفال الذين يتعلمون في املنزل والذين يمكن التواصل معهم إما
اإللكترونية .يمكن جعل هؤالء األطفال يتواصلون بعضهم مع البعض اآلخر.
عند الدراسة في املنزل أثناء إغالق املدرسة  ،يمكنك استخدام أدوات االتصال أو البرامج لبناء مجموعة أو
مجتمع تعليمي للتعلم التعاوني .عندما تعمل ضمن مجموعة  ،يمكنك اكتساب الخبرة أثناء التعاون وتطوير
املهارات الهامة للتفكير النقدي والتفكير الذاتي والبناء املشترك للمعرفة (Brindley, Walti, & Blaschke,
2009) .
يمكن أن تساعدك البرامج االجتماعية مثل ) Dingtalk (https://www.dingtalk.comو WeChat
)(https://weixin.qq.comو  Twitterوما إلى ذلك في التواصل مع األقران وبناء مجموعات تعليمية إذا لزم
األمر.
مصطلح  .9التعلم التعاوني
التعلم التعاوني هو االستخدام التعليمي للمجموعات الصغيرة بحيث يعمل الطالب ً
معا لزيادة تعلمهم وتعليم
بعضهم البعض .في حاالت التعلم التعاوني  ،هناك ترابط إيجابي لتحقيق األهداف املشتركة للطالب .يدرك
الطالب أنه يمكنهم الوصول إلى أهدافهم التعليمية إذا وفقط إذا كان الطالب اآلخرون في املجموعة التعليمية
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يصلون ً
أيضا إلى أهدافهم .تؤدي الجهود اإللكترونية التعاونية إلى سعي املشاركين لتحقيق املنفعة املتبادلة
حتى يستفيد جميع أعضاء املجموعة من الجهود اإللكترونية من بعضهم البعض ،مع االعتراف بأن جميع
أعضاء املجموعة يشتركون في مصير مشترك  ،مدركين أن أداء كل منهم مرهون بجهد الطالب وبجهود زمال ه
ً
ً
 ،ويشعرون بالفخر واالحتفال املشترك عندما يحقق أحد أفراد املجموعة إنجازا متميزا & (Johnson,
Johnson, 2011) .
ُ
هناك خمسة عناصر أساسية للتوسط في فعالية التعلم التعاوني  ،وتعرف باسمPIGS Face .
• االعتماد املتبادل اإليجابي
• التفاعل التعزيزي وجها لوجه
• املساءلة الفردية والجماعية
• املهارات االجتماعية
• املعالجة ضمن املجموعة
املصدر https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_learning :

يشمل التعلم التعاوني مجموعة واسعة من االستراتيجيات لتعزيز التعلم األكاديمي من خالل التعاون
ً
والتواصل بين األقران .كما يشير مصطلح "التعلم التعاوني"  ،يساعد الطالب بعضهم بعضا في التعلم
ومشاركة األفكار واملوارد والتخطيط بشكل تعاوني للدراسة وكيفية الدراسة .ال يملي املعلم تعليمات محددة
بل يسم للطالب بدرجات متفاوتة من االختيار فيما يتعلق بجوهر وأهداف أنشطة التعلم الخاصة بهم ،
مما يجعل الطالب مشاركين نشطين في عملية اكتساب املعرفة(Davidson, & Major, 2014).
مثل التعلم التعاوني  ،فإن التعلم القا م على املشاريع هو ً
أيضا شكل من أشكال التعلم الجماعي .مع التعلم
ً
القا م على املشاريع  ،يكون املحتوى متضمنا في مشروع طويل األجل  ،وعلى الطالب التصدي ملشكلة في
ّ
العالم الحقيقي وحلها بطريقة إبداعية وأصيلة .في عملية حل املشكلة  ،يتطلب األمر التفكير النقدي وحل
ً
املشكالت والتعاون وأشكاال مختلفة من التواصل .لإلجابة عن األسئلة األساسية وإنشاء عمل عالي الجودة
 ،يحتاج الطالب إلى القيام بأكثر من مجرد حفظ املعلومات .إنهم بحاجة إلى استخدام مهارات التفكير العليا
وتعلم العمل كفريق.
مصطلح  :10التعلم القائم على املشاريع
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يتم التعلم القا م على املشاريع في سياق املشاكل الحقيقية  ،ويستمر بمرور الوقت  ،ويجلب املعرفة من
العديد من املواد .يساعد التعلم القا م على املشاريع  ،إذا تم تنفيذه ودعمه بشكل صحي  ،الطالب على
تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين من ذلك اإلبداع والتعاون والقيادة ،وإشراكهم في تحديات معقدة في
العالم الحقيقي تساعدهم على تلبية متطلبات التفكير النقدي (U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION,
2017).
أثناء قيام الطالب بعمل جماعي  ،يجب أن تكون املشاريع قابلة للتجز ة إلى مهام متعددة بنفس التعقيد ،
وكل طالب مسؤول عن مهمة واحدة .املناقشات عبر اإلنترنت ضرورية .هناك عدة تقنيات لعقد اجتماعات
فعالة  ،وفق ما يلي:
• تخطيط االجتماع وإدارته :التخطيط لالجتماع بعناية :من وماذا ومتى وأين وملاذا وكم عدد ؛ إعداد
وإرسال جدول أعمال  ،وتحديد القضايا التي سيتم مناقشتها.
• الخطوات التي يجب اتخاذها أثناء االجتماع :البدء في الوقت املحدد ؛ تحديد األدوار بوضوح ؛
مراجعة وتنقي وترتيب جدول األعمال ؛ وضع حدود زمنية واضحة ؛ مراجعة بنود العمل من
االجتماع السابق ؛ التركيز على قضية واحدة في كل مرة.
• الخطوات التي يجب اتخاذها بعد االجتماع :تسجيل القرارات النها ية أو اإلجراءات التي ينبغي
اتخاذها ؛ تحديد املهام ألعضاء املجموعة ؛ تحديد مواعيد نها ية للمهام ؛ تحديد موعد ومكان
االجتماع القادم ووضع جدول أعمال أولي ؛ تقويم االجتماع والحصول على تعليقات من األعضاء ؛
إنهاء االجتماع بشكل إيجابي ؛ إعداد مذكرة وتوزيعها على األعضاء وغيرهم ممن يحتاجون إلى معرفة.
القصة  :7تستخدم مدرسة نينغبو شيانغشان  Ningbo Xiangshanاالبتدائية التجريبية  ،في نينغبو
Ningboبمقاطعة تشجيانغ  ، Zhejiangنظام الرسائل  WeChatلتعزيز تعلم اللغة الصينية
يستخدم أحد الفصول في الصف السادس من مدرسة نينغبو شيانغشان التجريبية
االبتدا ية  ،في نينغبو  Ningboبمقاطعة تشجيانغ  ، Zhejiangنظام الرسا ل WeChat
إلنشاء مجموعة تعليمية هدفها ممارسة التعلم .وبالنظر إلى مشاكل الوقت املحدود لدى
اآلباء أثناء االضطراب التعليمي  ،حاول هذا الفصل استكشاف استراتيجيات التعلم الجديدة
وتحسين محو األمية لدى الطالب بشكل فعال .يبدأ التعلم في مجموعة  WeChatفي هذا
الفصل بشكل ر يس ي من ثالثة جوانب :يتنافس أعضاء الفريق بشكل تلقائي الختيار قادة
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الفرق ؛ يقوم قادة الفرق باختيار األعضاء بشكل عشوائي ويحفزونهم للمشاركة ؛ ّ
يسجل
ً
األصدقاء في الوقت املناسب "إعجابا" لتحقيق التشارك في املوارد.

املصدر http://jks.nbedu.net.cn/dispArticle.Asp?ID=4158 :

نصا القصة:
نظام الدردشة  WeChatأداة تعليمية بسيطة وسهلة االستخدام للطالب من جميع األعمار
في الصين .يمكن أن يساعد التعلم التعاوني الجماعي من خالل  WeChatفي إشراف الطالب
بعضهم على بعض وإقامة عالقات اجتماعية جيدة من خالل التعاون الجماعي.
ثمة أدوات مثل ) google doc (docs.google.comو ) Shimo Doc (https://shimo.im/و Tencent Doc
)(https://docs.qq.com/desktopيمكن أن تساعد الطالب في التعاون مع أقرانهم إلنتاج مستندات Word
 ،أو  PPTأوExcel.
على سبيل املثال  ،استخدم محرر مستندات غوغل للعمل بشكل تعاوني على مشروع.
ً
أوال ،عليك تخطيط املهمة بشكل تعاوني ،وتحديد مسؤولية كل فرد ضمن العمل التعاوني .ثم فت مستند
( ،googleكما هو موضح في الشكل  8والشكل  )9وتحديد املستندات أو األوراق أو الشرا أو النماذج التي
تريد استخدامها.
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الشكل  11مشاركة مستند
ً
ثانيا  ،انقر فوق زر املشاركة  ،وشارك مع الزمالء باختيار "يمكن التعديل".

الشكل  .12العمل معا على املهمة التعاونية
يستطيع أعضاء الفريق اآلن فت الرابط في صندوق البريد ،والعمل ً
معا على املهمة التعاونية.
القصة  :8كتب طالب في مدرسة نورث شور  Northshoreبوالية واشنطن مهامه في محرر مستندات
Googleأثناء اضطراب التعليم
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قض ى املدرسون في منطقة مدرسة نورث شور بوالية واشنطن األسبوع املاض ي لتعليم
الطالب كيفية القيام بتجارب علمية على طاوالت املطبخ  ،أو إجراء التمارين الرياضية في
ً
أقبية منازلهم بدال من الصاالت الرياضية .لدى تاكومي أونو  ، Takumi Ohnoالتي تبلغ 45
سنة من العمر  ،ولد عمره  9سنوات ،وهو طالب في الصف الثالث في املنطقة .قررت معلمة
ً
ابنها عدم بث دروسها مباشرة  ،بل نشر مقاطع فيديو مدتها  15دقيقة تظهر ف ها وهي تقدم
ً
درسا في الرياضيات على سبيل املثال .كتب ابنها واجباته باستخدام مستندات غوغل
ّ
وراجعتها املعلمة.
قال إبن أوهنو "إنه ألمر ممتع  ،أنا أرى أمي طوال اليوم".
قالت أونو إن ابنها ال يحتاج إلى الكثير من التوجيه .وقالت" :لكن في بعض األحيان يجب أن
ّ
أذكره بأن وقت االستراحة قد انتهى".

يمارس ابن تاكومي أونو في الصف الثالث مهاراته في الكتابة
املصدر : https: //www.nbcnews.com/news/education/coronavirus-closes-schools-teachers- :
families-brace-massive-experiment-online-education-n1160966

نصا القصة:
يمكن للتعلم النشط في املنزل أثناء اضطراب التعليم االستفادة الكاملة من املوارد املتاحة
عبر اإلنترنت  ،مثل مقاطع الفيديو الوفيرة عبر اإلنترنت وأدوات التعلم املناسبة عبر اإلنترنت
 ،مما سيجعل التعلم أكثر ً
أمانا  ،ولكنه يتطلب بذل الجهد من اآلباء للمساعدة في اإلشراف.
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نصيحة  :9مساعدتك في إدارة مصادر التعلم متعددة األبعاد (نصيحة موجهة إلى الطًلب)
ً
 إدارة بيئة التعلم :ينبغي توليف بيئات التعلم وفق ثالثة أبعاد .أوال  ،تطوير روتين عن طريق اختيار
موقع هادئ وثابت ليكون مكتب الدراسة ؛ ً
ثانيا  ،تجنب التشتت الذي تسببه األجهزة (مثل الهواتف
املحمولة واألفالم واملوسيقى املفضلة وما إلى ذلك) واألشخاص (األصدقاء واألهل واملعلمين وما إلى
ً
ذلك) ؛ ثالثا  ،تنظيف املكان .الحفاظ على بيئة التعلم نظيفة وترتيب الكتب والقرطاسية واملواد ،
إلخ.
 إدارة الدعم االجتماعي :استشارة اآلخرين للحصول على املساعدة .التعلم عملية معقدة وصعبة،
ومن الطبيعي استشارة اآلخرين.
 5-2التعلم امللتزم  -جعل عملية التعلم فعالة
ستتأثر كفاءة تعلم األطفال في املنزل أثناء إغالق املدارس .قد يتسبب معظم األطفال القليل ببعض الفوض ى
والصخب  ،ويمكن تشتيت انتباههم بسهولة .لكي يتفوق األطفال ّ ،
البد أن يعمل األطفال واآلباء ً
معا لضمان
التعلم الفعال واالنضباط الذاتي .عندما يكون الطالب مسؤولين عن عملية التعلم الخاصة بهم  ،فإنهم
ً
يشعرون باالنتماء ألن التعلم يصب نشاطا يحددونه بأنفسهم.
في هذه املرحلة  ،يمكنك الحصول على الخبرة أثناء تنفيذ اإلستراتيجيات التي تختارها وإجراء تعديالت على
خططك في الوقت املناسب حسب الحاجة .قد تبدأ بقا مة مرجعية للمهام املطلوبة لتحقيق هدف معين.
أثناء عملك  ،يمكنك إحراز تقدم في الهدف باستخدام قا مة املهام .يمكنك مقارنة سلوكك أو مهاراتك
بمجموعة محددة من املهام أو السلوكيات املدرجة حسب الضرورة للوصول إلى الهدف وتحديد ما إذا كنت
تسير باالتجاه الصحي نحو الهدف .وهذا يختلف عن التقويم الذاتي  ،كما هو موضح في الجدول .3
الجدول  .3الفروق بين املراقبة الذاتية والتقويم الذاتي
ماذا

ملاذا

سمات مشتركة
املراقبة الذاتية
فحص وضبط أداء الشخص أثناء أداء األداء
استراتيجية ما وراء املعرفة
املهمة
استراتيجية ما وراء املعرفة
التحسين
قياس مدى فعاليتهم في أداء املهمة

46

التقويم الذاتي
الحكم على مدى تعلم املرء وأدا ه حتى
اآلن
استراتيجية ما وراء املعرفة
تحديد نقاط القوة والضعف
تحسين األداء في املرة القادمة

متى

تغيير ممارسات التعلم وتعديلها وتحسينها
من أجل تحقيق النجاح
عملية مستمرة خالل تسلسل التعلم

في نهاية تسلسل التعلم

ّ
ستعمق تعلمك ). (Moore, 2017
هناك بعض تقنيات املراقبة التي
• كتابة عقد التعلم .عندما تبدأ في التعلم  ،ال تدع األشياء األخرى تقاطعك حتى تنتهي من مهمتك
أو تحقق هدفك.
• تحدث عما تتعلمه :قم بمشاركة ما تتعلمه مع معلميك وعا لتك وأقرانك.
• التلخيص :هناك طريقة أخرى جيدة ملساعدتك على فهم أهدافك التعليمية وهي تلخيص ما تعلمته.
فيما يلي مجموعة من األسئلة املفيدة لرصد عملية التعلم الخاصة بك:
• ما هو جانب التعلم الذي تعتقد أنه كان األكثر فعالية؟ ملاذا ا؟ كيف ؟
• ما هو جانب من جوانب التعلم تعتقد أنه كان األقل فعالية؟ ملاذا ا؟ كيف ؟
• ما هو اإلجراء (اإلجراءات) الذي من شأنه تحسين أدا ك ً
بناء على املالحظات التي تلقيتها؟
• ما هي النصيحة التي تقدمها لآلخرين للمساعدة في أدائهم هذه املهمة؟
 1-5-2كيفية إدارة عملية التعلم
بالنسبة لطالب الصفوف األولى من املرحلة االبتدا ية  ،تكون املهمة األكاديمية سهلة ً
نسبيا  ،كما أن مقدار
وصعوبة الواجبات املنزلية ليست كبيرة ً
جدا .في الوقت نفسه  ،قد ال يكون هؤالء الطالب معتادين على
استخدام أدوات التعلم .لذلك  ،يمكنك أن تطلب من اآلباء واملعلمين املساعدة في استخدام االستراتيجيات
لتحفيزك على القراءة والكتابة وإنجاز الواجبات املنزلية .بالنسبة للطالب الذين سيحضرون امتحان القبول
الجامعي أو امتحان القبول في املدارس الثانوية هذا العام  ،تكون مهامك األكاديمية ثقيلة للغاية  ،ويمكنك
التواصل مع أهلك عندما تشعر بعدم االرتياح .بالنسبة للطالب اآلخرين الذين لديهم بعض قدرات اإلدارة
الذاتية  ،فأنت في حيرة بين االستقالل واالعتماد على اآلخرين ،وبين املبادرة وتلقي التعليمات .لذلك  ،سيكون
التعاون ضمن فريق طريقة جيدة إلدارة عملية التعلم الخاصة بك.
ً
ٌ
سواء كنت مستقًل أو تتعاون مع والديك  ،هناك بعض األشياء التي
إلدارة عملية التعلم بشكل أفضل،
يمكنك القيام بها.
• اجمع كل املستلزمات التي تحتاجها للتعلم  ،وقم بتقويم مدى استعدادك للتعلم.
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• ركز على ش يء واحد .التزم بمهمة واحدة وتعلم أن تقول "ال" ملا يشتت انتباهك.
• استخدم قا مة للتحقق مما قمت به واالستعداد للمهمة التالية.
• أعد تقويم األهداف ّ
وعدلها كلما اقتض ى األمر خالل الوحدة الدراسية الخاصة بك.
هناك بعض األشياء التي يمكن لوالديك القيام بها لدعمك.
• تهيئة بيئة مال مة لكل من اآلباء الذين يعملون واألطفال الذين يتعلمون.
• إذا لم تكن لك غرفة مستقلة في املنزل  ،فقم بإنشاء فصل باستخدام سماعات الرأس و  /أو فواصل
الرؤية مثل فواصل الغرف والنباتات واألثاث وما إلى ذلك.
• ساعد طفلك على التفكير في املستلزمات املطلوبة.
• التواصل مع معلمي األطفال والتعرف على خطة التعلم في املدرسة
نصيحة  : 10مساعدتك على تعزيز املراقبة الذاتية واالستجابة بشكل صحيح للسلوكيات الخاطئة في
التعلم (نصيحة موجهة إلى الطًلب)
 إعداد برنامج يومي  .يمكن للطالب املبتد ين أن يطلبوا من والديك مراقبتك ومراقبتهم ،وبوجود
بعض قدرات اإلدارة الذاتية يمكنهم اإلشراف بعضهم بالتعاون مع الزمالء في الفصل .إذا كنت في
سنة التخرج من املدارس اإلعدادية والثانوية فيمكنك أن تقوم باملراقبة الذاتية  ،يمكنك اتباع
البرنامج اليومي بدقة.
ً
 تصنيف املهام .استنادا إلى درجة استعجال وأهمية املهام  ،سيتم تحديد أهدافك ومهامك طويلة
املدى وقصيرة املدى ً
وفقا للمبادئ التالية :أ) سيتم التعامل مع املهام املهمة والعاجلة على الفور ؛
ب) املهام املهمة غير العاجلة ،والتي تحتاج إلى تخطيط تفصيلي  ،سيتم تخصيص قدر من الوقت
للقيام بها كل يوم .ج) املهام العاجلة وغير املهمة  ،إذا لم يكن لديك الوقت  ،اطلب من اآلخرين
املساعدة في إنجازها .د) إذا كانت املهام ليست عاجلة ومهمة  ،حاول عدم القيام بها.
 التعامل مع "املقاطعات" .خصص منطقة في أسفل جدول البرنامج اليومي لألحداث غير املتوقعة
 ،لتسجيل الحدث في هذه املنطقة  ،ثم العودة ً
فورا إلى التعلم  ،وذلك ملنع االنقطاع الحقيقي  ،ثم
ترتيب وقت للحدث بعد انهاء محتوى التعلم الحالي.
 تقسيم املهام .يمكن تقسيم بعض مهام التعلم الصعبة إلى مهام صغيرة يسهل إنجازها  ،ثم إنجاز
هذه املهام واحدة تلو األخرى خطوة بخطوة  ،وذلك لتجنب الركود الناجم عن الصعوبات بطريقة
فعالة.
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 االحتفاظ بسجل التعلم .يجب تسجيل وقت التعلم اليومي واألسبوعي والشهري  ،ومحتوى التعلم
في سجل التعلم ،وذلك لتتبع مدى إتقانك للمعارف وتقدمك في التعلم في أي وقت  ،وإجراء
التعديالت الالزمة في الوقت املناسب.
ً
بصريا في القا مة  ،ويزداد التركيز على املهمة
 عًلمات التمييز .من املرجح أن يتم تذكر العناصر املميزة
قيد التنفيذ ،ويقلل التشتت الناتج عن املهام األخرى في القا مة( .املصدر في الجدول )4
الجدول  .4استراتيجيات وطرق موجهة إلى الطالب على مختلف املستويات
املستوى

الخصائص النفسية خصائص أنشطة التعلم إجراء التعلم

طالب املدارس ضعف السيطرة على الطالب في الصفوف الدنيا
االبتدا ية
النفس ،والعقل غير لديهم مهام أقل وأسهل.
الناضج
بشكل عام  ،سيقوم
املعلمون وأولياء األمور
باإلشادة بإنجازاتهم
للتشجيع.
املعاينة

االستراتيجيات
يوص ى املعلمون وأولياء األمور
بتشجيع األطفال ومراقبتهم ،
هذا سيساعد الطالب ً
أيضا
على تحسين عادات املراقبة
الذاتية
يحدد الطالب جداول التعلم
اليومية( .معاينة بمساعدة
الوالدين)

الطالب في الدرجات العليا الدورات عبر
لديهم أنواع أكثر من املهام اإلنترنت في
الصعبة .سيقدم املعلمون الرياضيات
وأولياء األمور ً
أيضا
إنجاز املهام
متطلبات أعلى للطالب.
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األدوات

الورق والقلم للكتابة
اليدوية (يقوم طالب
املرحلة االبتدا ية بكتابة
الكلمات ولصقها على
مكاتبهم ألنهم ال يملكون
هواتف محمولة خاصة)

يجب على الطالب أخذ دورات
عبر اإلنترنت برفقة الوالدين مع
تشغيل الكاميرا.
يقوم املعلمون بنشر املهام في
املوعد املحدد (وتعيين فترات
وترتيب املهام) لتحفيز الطالب
على إنجازها.

منصات التعلم املختلفة

قد يكون الصف الرابع من املراجعة
املدرسة االبتدا ية نقطة
تحول مهمة في تطوير قدرة
املراقبة الذاتية لالنتقال
من التحكم السلبي إلى
التحكم الذاتي  ،ومن
املراقبة الذاتية السلبية إلى
املراقبة الذاتية النشطة ،
تطوير الذات؛
ومن املراقبة السلوكية إلى
قراءة موسعة
املراقبة املعرفية.

استخدام قراءة البطاقات
املثقبة على الهواتف املحمولة ؛
كتابة مراجعات الكتب على
املدونات

هناك اختالف كبير بين
الجنسين في قدرات املراقبة
الذاتية  ،حيث إن الفتيات
لديهن قدرات أعلى بكثير
من الفتيان.
طالب املدارس يكون طالب املدارس لدى طالب املدارس
اإلعدادية في مرحلة اإلعدادية مهام أصعب
اإلعدادية
املراهقة  ،ويصبحون نسبيا .تلعب قدرة الطالب
ً
جدا .باملقارنة على ضبط النفس ً
دورا
متمردين
متزايد األهمية في التعلم.
مع طالب املدارس
االبتدا ية  ،فإن ضبط
النفس لديهم أقوى.
قد يقومون بأنشطة
التعلم بوعي ونشاط
بينما يعتمدون على
املراقبة السلبية.

تسجيل األخطاء

منصات التواصل

يعطي املعلمون تحسين قوة اإلرادة وضبط
النفس لدى الطالب.
التعليمات

مؤثرات اإلرادة واألقران
بشكل أساس ي

خلق جو إيجابي

يقوم الطالب
بأنشطة التعلم
يقوم الطالب
بإنجاز املهام
بشكل مستقل

القصة  :9الدراسة املنزلية لطًلب الصف العاشر  ،من مدرسة جامعة تسينغهوا  Tsinghuaالثانوية ،
بكين
خالل تفش ي الفيروس  ، COVID-19اعتمد طالب الصف العاشر من مدرسة جامعة
ً
استنادا إلى توصية مدير املدرسة  ،يستخدم الطالب
تسينغهوا الثانوية التعلم عبر اإلنترنت.
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تطبيق  Forestإلدارة الوقت وينظمون بدقة الوقت الذي يقضونه على الهواتف املحمولة
ً
ً
استنادا إلى املواد التعليمية الوفيرة التي أعدها املعلمون لجميع املواد  ،يمكن للطالب
يوميا.
املشاركة في البث املباشر في املنزل الذي يقوم به املعلمون أو التعلم املستقل ً
وفقا للجدول
الزمني .بتوجيه من املعلمين  ،عمل الطالب في مجموعات للمراقبة والتعلم من بعضهم
البعض وإعداد التقارير بانتظام.

املصدر: https://baijiahao.baidu.com/s؟id=1660401301759823743&wfr=spider&for=pc

نصا القصة:
الطالب في الدرجات العليا لديهم بالفعل قدرة جيدة على املراقبة الذاتية .ونتيجة لذلك ،
ً
يمكنك مراقبة وحث بعضهما بعضا على إنجاز خطط التعلم وإجراء التحسين املتبادل.
 2-5-2أدوات إلدارة عملية التعلم
أثناء الدراسة في املنزل  ،ليس من السهل إدارة الوقت .ستساعدنا تطبيقات إدارة الوقت  ،كما هو موضح
في الجدول .5
الجدول  .5أدوات للمراقبة الذاتية على عملية التعلم
االسم
دفاتر املالحظات  /لصاقات املالحظات

املصدر
األدوات الورقية
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الخدمات
قا مة املهام

Tomato TODO
Do not be phone freak.
Timer on Fire
Tomato Clock
aTimeLogger
http://www.atimelogger.com/
مراقبة وقت
التعلم

ihour
FocusNow
Life Cycle
）Year in progress（Android
）Habit Streaks（iPhone
Pendo

مراقبة املحتوى
والعملية

تطبيق على الهاتف
املحمول
تطبيق على الهاتف
املحمول
تطبيق على الهاتف
املحمول
تطبيق على الهاتف
املحمول
تطبيق على الهاتف
املحمول
تطبيق على الهاتف
املحمول
تطبيق على الهاتف
املحمول
تطبيق على الهاتف
املحمول
تطبيق على الهاتف
املحمول
تطبيق على الهاتف
املحمول
تطبيق على الهاتف
املحمول

Mnote
تطبيق على الهاتف
https://mnote.caiyun.feixin.10086.
املحمول
cn/
Evernote
تطبيق على الهاتف
Chinese website:
املحمول/الحاسوب
https://www.yinxiang.com/
الشخص ي
English website:
https://evernote.com/
تطبيق على الهاتف
املحمول/الحاسوب
OneNote
الشخص ي
تطبيق على الهاتف
TickTick
املحمول
https://www.dida365.com/
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توقيت بومودورو  +قا مة املهام  +إحصا يات
البيانات
مراقبة تطبيقات الترفيه على الهاتف املحمول
لتعزيز ضبط النفس
أداة العد التنازلي
توقيت بومودورو
أداة تتبع الوقت
تسجيل مدة كل مهمة
نسخة مجانية من  Forestتهدف إلى تحسين
التركيز
أداة تسجيل الوقت
عرض الجدول  ،ليس باليوم أو الساعة أو الدقيقة
 ،ولكن بالشهر والربع واألسبوع والسنة واليوم
تعلم العادات اليومية واملواعيد
أداة الجدولة
تسجيل املالحظات

تسجيل ومزامنة التجارب واألفكار اليومية بطريقة
سريعة

أداة تسجيل املالحظات
قا مة املهام وتسجيل العمل والحياة

VoodooPad
Youdao Cloud Note
http://note.youdao.com/
Notebooks for mistakes
Shimo.im
https://shimo.im/welcome

تطبيق على الهاتف
املحمول/الحاسوب
الشخص ي
تطبيق على الهاتف
املحمول/الحاسوب
الشخص ي
أداة ورقية
موقع على اإلنترنت

تنظيم وإدارة املعلومات عبر رابط ويكي.
تحرير ومشاركة البيانات عبر اإلنترنت .ويسم
العمل التعاوني متعدد املستخدمين
تسجيل األخطاء
بيئة سحابية للتحرير التعاوني للمستندات في
الزمن الحقيقي.

الشعار  :8جميل أن نحتفل بالنجاح ولكن األهم من ذلك هو االستماع إلى الدروس املستفادة من
الفشل —— .بيل جيتس  ،املؤسس املشارك لشركة مايكروسوفت
 6-2التحقق من جودة التعلم بنفسك
يتطلب التعلم الفعال املنظم ً
ذاتيا أن تقوم بالتقويم الذاتي بشكل دوري .التقويم الذاتي هو عملية تشتمل
على أحكام ذاتية حول األداء الحالي وردود فعل ذاتية على هذه األحكام(Schunk, 1994) .
تنقسم أساليب التقويم الذاتي بشكل أساس ي إلى عدة فئات  :التقويم الذاتي املستند إلى أهداف التعلم
بناء على ماض ي الطالب  ،والتقويم النسبي ً
(متطلبات املعلمين)  ،والتقويم الداخلي ً
بناء على حالة التعلم
لدى األقران .يهتم التقويم الذاتي بالتحليل الذاتي للطالب لواجبهم  ،والتقويم الذاتي ألعمال التعلم املختلفة
 ،والفحص الذاتي لسلوكهم اليومي  ،والتسجيل في الوقت املناسب ملدى تقدمهم والتعديالت التي يجرونها.
كما يقوم املعلمون أو أولياء األمور بتوجيه الطالب لتحديد أهداف جديدة وصياغة خطط عمل واقعية
لتعظيم الوظيفة التحفيزية للتقييم الذاتي.
تستطيع من خالل التقويم الذاتي:
• تحديد فجوات املهارات الخاصة بك  ،وأين تكون معرفتك ضعيفة
• معرفة أين تركز انتباهك في التعلم
• وضع أهداف واقعية
• مراجعة عملك
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• تتبع تقدمك
• إذا كنت تدرس عبر اإلنترنت  ،تقرير متى تنتقل إلى املستوى التالي من الدورة
 1-6-2كيفية تقويم نتائج التعلم بنفسك
بعد كل فترة من التعلم أو التمرين  ،يمكنك كطالب التوقف عن عملك وتقويمه .في هذه املرحلة  ،يمكنك
تقويم جهودك ومكافأة أدا ك اليومي  ،مما يسهم في تعزيز عاداتك على املدى الطويل .يمكن استخدام أنواع
مختلفة من الطرق إلجراء التقويم الذاتي  ،كما هو موضح في الجدول .6
الجدول  .6األنواع النموذجية للتقويم الذاتي
الواصفات

املستخدم
املستهدف

سيناريو التعلم

خريطة املفاهيم
االختبار
قواعد التقويم
يساعد االختبار الطالب على تنظم خريطة املفاهيم الحقا ق
تعد قواعد التقويم أداة
ّ
قيمة للتقويم الذاتيً .
أو املفاهيم أو األفكار أو
إجراء التقويم الذاتي.
نظرا
ألن قواعد التقويم ال تسرد بالنسبة للطالب في املستويات املصطلحات بطريقة مر ية أو
معايير النجاح فحسب  ،بل األقل  ،تشتمل أنواع األسئلة بيانية بحيث تصب العالقة بين
ً
تقدم ً
ً
وضوحا.
العناصر أكثر
أيضا أوصافا ملستويات املوص ى بها على خيارات
متعددة واختبارات ملء
األداء  ،يمكن للطالب
الفراغ  ،ويجب تصميم
استخدامها لرصد وتقويم
تقدمهم أثناء مهمة التقويم أسئلة الرد ّ
الحر للسماح
للطالب بتحميل صور
أو النشاط
إجاباتهم.
طالب املدارس اإلعدادية وطالب
كل ش يء
طالب املدارس اإلعدادية
الصف األخير من املرحلة
وطالب الصفوف األخيرة من
االبتدا ية
املرحلة االبتدا ية
حاالت عديدة ،يمكن تقويم مدى إتقان املعرفة
للوالدين العمل مع األطفال
إلنشاء نموذج تقويم  ،أو
ّ
يعده املعلم

تلخيص حصيلة التعلم خالل
فترة محددة  ،وتنظيم املعرفة

نصيحة  :11مساعدتك على إجراء تقويم تعلم فعال (نصيحة موجهة إلى الطًلب)
 استخدم نماذج تقويم التعلم ومعايير التقويم العملي كوسيلة لجعل التقويم أوضح.
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ً
 يجب أن يكون التقويم ً
وواقعيا  ،لتجنب التقويم املرتفع أو املنخفض الخاص بك  ،والذي
عمليا
يؤدي إلى نتا ج تقويم غير دقيقة.
 يجب تنويع أهداف التقويم  ،من ذلك تقويم عملية التعلم وتقويم نتا ج التعلم وتقويم سلوك
التعلم.
 يمكن أن تكون طرق التقويم متنوعة  ،مثل تسجيل مدى التقدم بوسيلة إلكترونية ،وتلخيص
التعلم ،والخبرات القيمة ،واملدونات الصغيرة ،وما إلى ذلك.
 الحفاظ على روتين كتابة اليوميات بشكل دوري .بناء مجموعة من نقاط القوة والضعف لديك ،
من ذلك االستراتيجيات التي يمكن أن تعمل من أجلك  ،وأنواع التعلم التي تواجه مشكلة ف ها ،
وأين يمكنك محاولة التحسين  ،وما إلى ذلك.
القصة  :10مدرسة لينيي  Linyiالتجريبية االبتدائية األولى بمقاطعة شاندونغ  ،دعت الطًلب إلى تقويم
أنفسهم
في مسيرة نمو الطالب  ،يكون املعلمون ميسرين  ،والطالب أداء .يجب أن يمارسوا خطوة
ً
طرقا للمش ي بخطوات أكثر ً
ثباتا وأسرع في املمارسةً .
بناء على هذا الفهم ،
بخطوة ويجدوا
قامت مدرسة لينيي  Linyiالتجريبية االبتدا ية األولى بمقاطعة شاندونغ بتغيير نموذج
التقويم الذي صاغه املعلمون وأولياء األمور  ،وشجعت الطالب على استخدام أدمغتهم
إلعداد نموذج التقويم الذاتي  ،ومنحتهم حق التقويم الذاتي  ،وشجعتهم على التفكير
وتلخيص أنفسهم.
املصدر http: //www.jyb.cn/rmtzcg/xwy/wzxw/202002/t20200219_297294.html :

نصا القصة:
املجتمع هو نوع من "القاعات الدراسية الكبيرة"  ،والحياة هي نوع من "الكتب املدرسية
الكبيرة" .فقط من خالل انضمامك إلى هذه " القاعات الدراسية الكبيرة"  ،والسماح لك
ً
ً
وصحيا.
بفهم هذا "الكتاب املدرس ي الكبير"  ،يمكن أن يكون نموك شامال
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 2-6-2أدوات لتقويم نتائج التعلم الخاصة بك
كما هو موضح في الجدول  ، 7يمكن تطبيق العديد من األدوات للتقويم الذاتي على نتا ج التعلم .يمكن أن
توفر أدوات االختبار االختبارات والتقويم تلقا ًيا  ،على سبيل املثال  ،يمكن لتطبيق  Yingyuliulishuoتقديم
تعليقات حول النطق باللغة اإلنجليزية ؛ تسم لك أدوات خريطة املفاهيم بتنظيم معرفتك أو أفكارك في
خريطة املفاهيم بشكل شخص ي أو تعاوني  ،ويمكن لتطبيق  Processonأن يتي لك العمل مع أعضاء
مجموعتك على خرا طك.
الجدول  .7أدوات التقويم الذاتي لنتائج التعلم
الفئة
االختبار

قواعد
التقييم

أدوات التقويم الذاتي
املصدر
االسم
تطبيق على
Yuantiku
الهاتف املحمول
http://www.yuantiku.com/
Uda
https://cn.udacity.com/
Xueba100
http://www.xueba100.com/
17zuoye
https://ucenter.17zuoye.com
Liulishuo
https://www.liulishuo.com/

تطبيق على
الهاتف املحمول
تطبيق على
الهاتف املحمول
تطبيق على
الهاتف املحمول
تطبيق على
الهاتف املحمول

The exercises/papers purchased
by students themselves
ALEKS
https://www.aleks.com/

منتجات ورقية

Learning Contract

الخدمات
يوفر  Yuantikuمواضيع االمتحانات التي
جرت في السنوات السابقة في املدارس
اإلعدادية والثانوية في جميع أنحاء البالد
تطبيق لتعلم اللغة اإلنجليزية يركز على
األسئلة
بنك أسئلة مع محرك البحث
يوفر  APP 17zuoyeواجبات عبر اإلنترنت
وتمارين مصنفة وفق املواضيع.
ً
تطبيق لتعلم اللغة اإلنجليزية يتضمن محركا
ً
متطورا لتقويم التسجيل الصوتي للغة
اإلنجليزية املنطوقة
ً
توفر التدريبات  /األوراق ً
موضوعيا
تدريبا

موقع إلكتروني

نظام تقويم لعملية التعلم يغطي مواضيع
مختلفة.

وثيقة

خطة ألنشطة التعلم يتم التفاوض عل ها /
تصميمها بشكل مشترك من قبل املتعلمين
واملعلمين
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خريطة
املفاهيم

CSI Graphic

رسومات

KWL

استمارة

Xmind
https://www.xmind.cn/

تطبيق على
الحاسوب
الشخص ي
تطبيق على
الحاسوب
الشخص ي
تطبيق على
الحاسوب
الشخص ي
موقع إلكتروني

MindManager
https://www.mindmanager.cn/
Inspiration

Mubu
https://mubu.com/

يمثل الحرف  Cاللون (يمكن للطالب اختيار
لون يمثل جوهر فكرته) ؛  Sيمثل الرمز
(يمكن للطالب اختيار رمز يمثل جوهر
فكرته) ؛ والحرف  Iالصورة (يجوز للطالب
اختيار صورة تمثل جوهر فكرته)
نموذج  K-W-L -أو ما أعرفه بالفعل  ،وما
أريد معرفته  ،وما تعلمته
أداة لرسم خريطة املفاهيم

أداة لرسم خريطة املفاهيم

أداة لرسم خريطة املفاهيم مناسبة للعصف
الذهني
أداة لتنظيم األفكار عن طريق الخطوط
العريضة والخرا ط الذهنية

Coggle
https://coggle.it/

موقع إلكتروني

أداة تعاونية عبر اإلنترنت لرسم خريطة
املفاهيم

Processon
https://www.processon.com/

موقع إلكتروني

منصة تعاونية للرسم عبر اإلنترنت

على سبيل املثال  ، K-W-L -أو ما تعرفه بالفعل  ،وما تريد معرفته  ،وما تعلمته  -هو استراتيجية تعلم
نشطة تساعد على تحسين االستيعاب والفهم (كما هو موضح في الجدول .)8
عندما تقوم بتقويم نتيجة التعلم الخاصة بك  ،يمكنك أن تدرج في العمود األول املعلومات التي تعرفها
بالفعل عن املوضوع الذي ستتعلمه .في العمود الثاني  ،يمكنك إدراج األسئلة التي ترغب في اإلجابة عنها أو
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املعلومات التي ترغب في معرفتها حول املوضوع الجديدً .
أخيرا  ،بعد إكمال الدرس  ،في العمود الثالث ،
يمكنك إدراج املعلومات التي تعلمتها.
الجدول  .8طريقةKWL
K

W

L

ما أعرفه بالفعل

ما أريد معرفته

ما تعلمته

الشعار  :9إذا لم تستسلم  ،فًل يزال لديك فرصة للفوز .االستسًلم هو أكبر فشل —— .جاك ما ،
املؤسس والرئيس التنفيذي ملجموعة علي بابا
 7-2مراجعة ما تعلمته
كما قال أحد املدرسين " ،التعلم ال يحدث فقط ألننا نحصل على تقدير  Aأو ألننا نثابر السير في املسار
ً
فصاعدا
التعليمي .نتعلم عندما نفكر في سبب نجاحنا أو عدم نجاحنا  ،وكيف يمكننا إجراء تغييرات من اآلن
للوصول إلى نتيجة مختلفة " .يمكن أن يكون التأمل الذاتي أداة تقويم قوية .يمكن للطالب استخدامه إلجراء
ً
ً
سبوعيا؟ األمر متروك لك ً ،
وفقا ملواقف
تغييرات لتحسين تعلمهم .نوصيك بالتأمل الذاتي بانتظام .يوميا أو أ
التعلم املختلفة في املنزل  ،يمكنك التفكير في محتويات مختلفة  ،مثل كيفية دراستك الذاتية  ،وكيف
تتعامل مع والديك في املنزل  ،وماذا عن التعلم التعاوني مع زمال ك في الفصل  ،وإخوتك أو أخواتك  ،وكيف
تواصلت مع املعلمين.
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في مرحلة التفك ير  ،يمكنك تجميع كل ما تعلمته والتفكير في تجربتك  ،وتعلم ما يناسبك وما الذي يجب
تغييره أو استبداله بإستراتيجية جديدة ) ، (Ackerman, 2019ثم تحسين تعلمك .سوف يساعدك التأمل
على تحسين املسؤولية عن تعلمك .لدعم عملية التقويم الذاتي الخاصة بك  ،يمكنك التشاور بانتظام مع
املعلم الذي يقدم املشورة  ،وطلب التعليقات  ،ثم االنخراط في التفكير في إنجازاتك .ستساعدك املراجعة
واملشاركة مع عا لتك أو أصدقا ك على تطوير بعض املهارات في التفكير النقدي والتفكير املنطقي والتفكير
الشامل  ،والتي يمكن تطبيقها في مواقف أخرى لحل املشكالت والتعلم بنفسك.
مصطلح  .11التعلم الشخص ي
يشير التعلم الشخص ي إلى التعليم الذي يتم فيه تحسين وتيرة التعلم والنهج التعليمي بما يتوافق مع
احتياجات كل متعلم .قد تختلف أهداف التعلم واألساليب التعليمية واملحتوى التعليمي (وتسلسلها) ً
بناء
على احتياجات املتعلم .باإلضافة إلى ذلك  ،فإن أنشطة التعلم تكون ذات مغزى وذات صلة باملتعلمين ،
وغالبا ما تبدأ ً
ً
ذاتيا (U.S. Department of Education, & Office of Educational
وتتوافق مع مصالحهم ،
Technology, 2017).
يوفر التعلم املخصص مسا ًرا لدعم تعلمك بشكل فعال من خالل تحديد الطريقة األفضل التي تتعلم بها،
والطريقة التي يمكنك اعتمادها لتحفز نفسك وانتقاء املوارد املناسبة في الوقت املناسب وفي الوسط املناسب
وبالوتيرة الصحيحة .في التعلم املخصص  ،يمكنك االستفادة من نقاط قوتك واحتياجاتك واهتماماتك
لتخصيص التعلم واختيار ماذا وكيف ومتى وأين تتعلم لضمان تحقيق أكبر فا دة.
ً
ً
توافرت فرص للتفكير بعد االنتهاء من مهمة معقدة وواقعية .عندما يواجه الطالب تحديا فعليا ينبغي
التصدي له  ،أو مهمة يجب التعامل معها  ،أو محتوى الستكشافه  ،فإنه يستطيع تطوير املهارات األكاديمية
ومهارات حل املشكالت في سياق وثيق الصلة بالتعلم .هذا النوع من أسلوب التعلم الذي يربط ما تعلمه
الطالب بقضايا ومشاكل وتطبيقات العالم الحقيقي يمكن أن يسمى التعلم األصيل.
مصطلح  .12التعلم األصيل
تجارب التعلم األصيلة هي تلك التي تضع املتعلمين في سياق تجارب وتحديات العالم الحقيقي (U.S.
DEPARTMENT OF EDUCATION, 2017).ال يكتفي علم أصول التدريس األصيل بالسماح للطالب
باالنخراط في مهام واقعية باستخدام املوارد واألدوات الواقعية  ،بل يوفر ً
أيضا ً
فرصا للطالب للتعلم من
خالل التفكير والتصرف مثل املحترفين أثناء معالجتهم ملشاكل حقيقية (U.S. Department of Education,
& Office of Educational Technology, 2017) .
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نصيحة  :12استخدام خريطة املفاهيم ملراجعة ما تتعلمه
خرا ط املفاهيم هي تمثيل رسومي ملعرفة الطالب .يمكن أن يوفر لك إنشاء خرا ط املفاهيم رؤى حول
ما تعلمته .للتمرين على إعداد خريطة املفاهيم  ،اتبع الخطوات الثالثة التالية:
• إنشاء سؤال تركيز يحدد بوضوح املشكلة التي يجب أن تعالجها خريطة املفاهيم
• ابدأ بوضع قا مة باملفاهيم ذات الصلة وتنظيمها قبل إنشاء خريطة أولية.
ً
• راجع خريطة املفاهيم الخاصة بك .تتطور خرا ط املفاهيم كلما أصبحت أكثر تفصيال وقد تتطلب
إعادة التفكير وإعادة التشكيل.
ّ
نشجع املمارسات التالية:
• استخدام هيكل هرمي يميز املفاهيم والحقا ق على مستويات مختلفة من التفصيل
• ارسم روابط متعددة  ،أو روابط متقاطعة  ،توضح كيفية ارتباط األفكار في املجاالت املختلفة
• ضع أمثلة محددة لألحداث واألشياء التي توضح معنى مفهوم معين
املصدر https://www.cmu.edu/teaching/assessment/assesslearning/conceptmaps.html :
عندما يفكر الطالب بشأن عملية التعلم من خالل تجارب وتحديات من العالم الحقيقي  ،فإنهم يعززون
قدرتهم على التعلم .األمر األساس ي في هذا هو مبدأ التأمل باعتباره ما وراء املعرفة  ،حيث يدرك الطالب
ويمكنهم وصف تفكيرهم بطريقة تسم لهم بل ّ
"سد الفجوة" بين ما يعرفونه وما يحتاجون إلى تعلمه.
ً
وفقا لنموذج جونز ( )2000للتفكير املنظم  ،فإن التفكير الذاتي يتضمن حلقة من الخطوات الخمس التالية
(كما ورد في )2017 ، Wainالتي يوضحها الشكل .10
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الشكل  .13نموذج جونز( )2000للتفكير املنظم
سيساعدك التفكير الذاتي على تذكر خبراتك في التعلم والنظر ف ها وتقويمها .سيساعدك نموذج جونز في
إثارة عمليتين مترابطتين للنظر إلى نفسك واستذكار التجربة  ،ثم النظر للخارج لطرح األسئلة الر يسية حول
األمور .يمكن أن يتي لك هذا النهج الوصول إلى اتساع وعمق التفكير.
ً
وفقا لنموذج جونز  ،تحتاج إلى اإلجابة عن بعض األسئلة.
• الوصف :وصف الحدث والعوامل املهمة
• التفكير :ما الذي تحاول تحقيقه وما هي النتا ج؟
• العوامل املؤثرة :ما هي العوامل التي أثرت في صنع القرار (الداخلي والخارجي واملعرفة الحالية)؟
• التقويم :هل يمكنك التعامل معها بشكل أفضل؟ ما هي الخيارات املتوافرة لديك  ،وماذا كانت
العواقب؟
• التعلم :ما الذي سيتغير بسبب التجربة وكيف شعرت حيالها؟ هل ستغير طريقتك في املعرفة؟
يمكن أن تساعدك النمذجة الشاملة وذات الصلة في األسئلة السبعة التالية أدناه على إجراء التفكير
الذاتي): (Assessment as Learning, 2020
• ما هو الغرض من تعلم هذه املفاهيم واملهارات؟
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• ماذا أعرف عن هذا املوضوع؟
• ما االستراتيجيات التي أعتقد أنها ستساعدني على تعلم ذلك؟
• هل أفهم هذه املفاهيم؟
• ما معايير تحسين عملي؟
• هل حققت األهداف التي حددتها لنفس ي؟
• هل يمكنني تعليم عملية حل املشكالت هذه لشخص آخر بسهولة؟ ملاذا و لم ال؟
عندما تدرس في املنزل  ،يمكنك إجراء عملية تفكير ذاتي بنفسك  ،ومشاركتها مع عا لتك أو أصدقا ك عبر
اإلنترنت ملناقشتها معهم والحصول على نصيحة إيجابية للتحسين .مع زيادة مهاراتك في التفكير الذاتي ،
سيتحسن احترامك لذاتك  ،وستشعر بتحسن.
نصيحة  :13مساعدتك على تحسين التفكير الذاتي الشامل والفعال (نصيحة موجهة إلى الطًلب)
 أكبر عدو للتفكير هو الثقة املفرطة .تجنب الوقوع في فخ الثقة املفرطة.
 بعد إنهاء مهمة ما ،ال تتسرع في القيام بالواجب املنزلي أو تبدأ املهمة التالية .من الضروري تعويض
النقص وإقامة روابط بين املعرفة السابقة واملعرفة الجديدة  ،وذلك لبناء نظام املعرفة الخاص
بك.
 استشارة الشركاء وأولياء األمور واملعلمين لتقويمك ومشاركة خبراتك وإنجازاتك التعليمية معهم.
ّ 
طبق آلية املتابعة .اسأل نفسك باعتدال أسئلة مثل "ملاذا نظمت هذا العمود بهذا الشكل؟" "ما
األسباب وراء تفكيري؟" " ،ما الذي أتعلمه من هذه التحليالت؟"  ،إلخ.
 سيتم دمج التفكير الدوري في املدى القصير مع التفكير على املدى الطويل .على سبيل املثال  ،يمكن
إجراء التعلم التأملي على جزء من املعرفة  ،أو في دورة  ،أو من خالل التعلم اليومي  ،أو حتى من
خالل التعلم في الفصل الدراس ي.
 يمكن تطبيق أدوات التعلم إلنشاء صورة بصرية حول التفكير  ،هذا سيجعل نتا ج التفكير أكثر
ً
سهولة  ،وسيوفر مرجعا لعملية التعلم الالحقة.
القصة  :١١قام طًلب من مدرسة غرينتاون يوهوا كينكين  Greentown Yuhua Qinqinفي هانغتشو
بمقاطعة تشجيانغ بالتفكير الذاتي لكتابة مذكرات التعلم
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خالل فترة انقطاع التعليم  ،تبادل طالب من مدرسة غرينتاون يوهوا كينكين Greentown
Yuhua Qinqinفي هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ مذكرات التعلم التي أعدوها أثناء الدراسة
املنزلية ،بهدف املتعة والتحسين .شارك طالب الصف األول إلى الصف الثالث مذكراتهم
وحصلوا على الكثير من نصا التعلم من خالل العديد من األنشطة القا مة على
االستفسار .على سبيل املثال  ،في دراسة صينية  ،عند مواجهة مشاكل في تعلم كلمات
جديدة وقراءة النصوص  ،يمكن للطالب التعلم من الصور واأللغاز  ،والبحث عن الكلمات
ً
في املعاجم .لدى تعلم الرياضيات  ،أصب الطالب "خبراء ماليين" و "مستكشفين" شبابا
وأدركوا ظواهر رياضية مثيرة لالهتمام أثناء تعلم مختلف القيم االسمية للعملة الصينية
الرينمينبي وعمالت بلدان مختلفة  ،وصنع البطاقات التعليمية حول العمالت  ،وإدارة
مدخراتهم  ،وكذلك البحث عن جمال التناظر في الحياة.
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الطالب الذين سيتخرجون من املدارس اإلعدادية ً
قريبا  ،قاموا ببناء نظام املعرفة الخاص
بهم .يمكنهم التفكير بعمق ومواصلة الدراسة بشكل هادف  ،لتحليل وحل املشكالت بشكل
ً
شموال وسرعة  ،واكتساب املهارات لتعلم أحدث املعارفً .
بناء على الخرا ط الذهنية
أكثر
وتوجيه األهداف  ،سيراجع الطالب عقد املعرفة بشكل مستقل عن فهمهم الخاص .من
ً
خالل ربط الفصول املختلفة عموديا وتوسيع تطبيق املعرفة أفقيا  ،يمكن تشكيل شبكة
جديدة من البنى املعرفية  ،والتي سوف تعمق تفكيرهم الذاتي.
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املصدر https: //mp.weixin.qq.com/s/j-628gvfD9HsYxJ5wJqKNg :

نصا القصة:
ً
بناء على حقيقة أن نقاط املعرفة في املواد املختلفة لها أهداف معرفية مميزة  ،يجب على
الطالب على مستويات مختلفة اعتماد طرق مختلفة للتعلم والتفكير .بالنسبة للطالب دون
65

الصف الرابع  ،تعد مهمة التعلم سهلة ً
نسبيا  ،لذا يمكنك أن تطلب من والديك واملعلمين
اتخاذ بعض أشكال األنشطة ملساعدتك على إجراء التفكير الذاتي  ،والذي ال يمكن أن يعزز
فقط اهتمامك بالتعلم  ،ولكن ً
أيضا تطوير عادات دراسة جيدة .بالنسبة للطالب الذين
لديهم بالفعل نوع من املراقبة الذاتية  ،لديك الوقت الكافي إلجراء التفكير الذاتي من خالل
كتابة اليوميات ورسم خريطة ذهنية  ،وما إلى ذلك .ومع ذلك  ،بالنسبة للطالب الذين
سيتخرجون في املدارس اإلعدادية والثانوية ً
قريبا  ،فإن مهمة التعلم أصعب  ،لذلك يمكن
أن يتركز تفكيرك الذاتي بشكل أساس ي حول محتوى معرفي ملوضوع محدد .يمكنك تعميق
فهمك من خالل فرز الخطوط العريضة للمعرفة لتعويض النقص بشكل أفضل.
الشعار  :10التدريب سيد منشطات الجسم —— .توماس جيفرسون  ،الرئيس الثالث للواليات املتحدة

 -3الحفاظ على الصحة أثناء الدراسة في املنزل
قد يؤدي البقاء في املنزل والتعلم عبر اإلنترنت  ،مع عدم وجود تفاعالت ً
وجها لوجه مع املعلمين واألقران ،
إلى زيادة الضغط والقلق لدى الطالب .لذلك  ،إلى جانب حمايتك من فيروس ، COVID-19يجب أن تأتي
الصحة العقلية قبل اإلنجاز األكاديمي.
ً
 1-3ممارسة الرياضة املعتدلة :مساعدتك على البقاء نشيطا
املفتاح إلبطاء انتشار  COVID-19هو الحد من االتصال قدر اإلمكان .في ظل إغالق املدارس  ،ال ينبغي أن
ّ
يكون لألطفال مواعيد للعب مع أطفال من أسر أخرى .إذا كان األطفال يلعبون خارج منازلهم  ،يجب أن
يظلوا على ُبعد  6أقدام من أي شخص اليعيش في منزلهم.
ً
الحفاظ على طفلك بصحة جيدة ،ومساعدته على البقاء نشطا أثناء إغالق املدرسة:
ّ
شجع طفلك على اللعب في الهواء الطلق  ،هذا أمر رائع للصحة البدنية والعقلية .قم بنزهة مع

طفلك أو اذهب في جولة على الدراجة.
 استخدم استرتحات النشاط ضمن املنزل (فواصل التمدد  ،واستراحات الرقص) على مدار اليوم
ملساعدة طفلك على البقاء بصحة جيدة وتركيز عالي . (U.S. Department of Health & Human
)Services, 2020
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نصائح  :14تطوير عادات جيدة
 استخدام تطبيقات للصحة واللياقة البدنية ملساعدتك على البقاء على املسار الصحي  .إذا كان
ً
ممكنا  ،يمكنك الوصول إلى املدربين الشخصيين والدروس والتمارين السريعة بنقرة زر واحدة.
ذلك
 ال تكثر من النوم  ،ولكن حاول النوم سبع ساعات على األقل في اليوم.
 قم بإعداد الطعام لك ولآلخرين الذين يحتاجون مساعدتك في ذلك .أضف املزيد من الفواكه
والخضروات والفيتامينات والبروتينات إلى نظامك الغذائي .تناول وجبتين أو ثالث وجبات ً
يوميا.
 2-3الحفاظ على عقلية إيجابية
ً
ُ
وفقا لنتا ج دراسة استقصا ية نشرت في مجلة الطب النفس ي  ، JAMAفإن العدد املتزايد من املراهقين الذين
يتلقون الرعاية النفسية ملواجهة مشاكل الصحة النفسية ،وزيادة معدالت متلقي الرعاية في العيادات
الخارجية املتخصصة ،قد فرضت متطلبات جديدة على املراكز املتخصصة في عالج الصحة النفسية
للمراهقين.
يقول رامين مجتباي  ، Ramin Mojtabaiقسم الصحة النفسية في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة
" :يتعامل مقدمو الخدمات الذين يعملون مع املراهقين في ظروف مختلفة بشكل متزايد مع املرض ى الذين
يعانون من مشاكل نفسية ناتجة عن العزل ،مثل االكتئاب والقلق واألفكار االنتحارية ".
مع تزايد الطالب الذين يدرسون في املنزل  ،يمكن أن يؤدي تغيير نمط الحياة هذا إلى عدم الراحة .لذلك ،
تعتبر االعتبارات املتعلقة بالصحة العقلية والنفسية االجتماعية للمراهقين واألطفال ضرورية للغاية أثناء
تفش ي فيروسCOVID-19 (Mojtaba, & Olfson, 2020) .
 1-2-3البقاء على اطًلع علىCOVID-19
ابق على اطالع على آخر التطورات حول فيروس ، COVID-19واحصل على معلومات محدثة حول
النشاطات املحلية املتعلقة بمكافحة انتشار هذا الفيروس من مسؤولي الصحة العامة  ،واتبع النصا
املقدمة من مؤسسات الرعاية الصحية لديك  ،أو هيئة الصحة العامة الوطنية واملحلية الخاصة بك أو
مدارسك حول طريقة حماية نفسك واآلخرين من فيروس  COVID-19 .نوص ي بتقنين استخدام وسا ل
التواصل االجتماعي لتجنب دوامة األخبار واملعلومات املتداولة عبر وسا ل التواصل االجتماعي.
النصائح  :15التحدث حول فيروس ( COVID-19نصيحة موجهة إلى اآلباء)
 اسم ألطفالك بالتحدث بحرية
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 أجب دا ًما عن أسئلة أطفالك بصدق.
 تحدث إلى أطفالك بطريقة يمكنهم فهمها.
 امن أطفالك مساحة ملشاركة ما يشعرون به ودعهم يعرفون أنك موجود من أجلهم.
 2-2-3الحفاظ على الهدوء واإليجابية
عندما تدرس في املنزل أثناء االضطراب التعليمي  ،قد تشعر بالضغط وقد تتصرف بطرق مختلفة  ،مثل أن
ً
التصاقا باألبوين  ،أو ً
ً
ً
مهتاجا  ،أو تتبول في الفراش  ،وما إلى ذلك .خذ األمر
غاضبا ،أو
قلقا  ،أو
تكون أكثر
بسهولة  ،يمكنك أن تفيدك النصا الثمينة التالية في االسترخاء.
نصائح  :16الحفاظ على الهدوء وإدارة اإلجهاد (نصيحة موجهة إلى األطفال)
ً
ً
أحيانا.
جميعا إلى استراحة
 تجنب وسا ل التواصل االجتماعي التي تجعلك تشعر بالذعر .نحتاج
 ابحث عن شخص يمكنك التحدث معه عن شعورك.
 تخصيص بعض الوقت للتركيز على صحتك  ،والتدريب  ،والنظام الغذائي  ،والنشاط البدني ،
والعادات الصحية  ،باإلضافة إلى إعادة تقويم عملك.
 اذهب للنزهة أو مارس الرياضة في املنزل.
نصائح  :17الحفاظ على الهدوء وإدارة الضغوط (نصيحة موجهة إلى اآلباء)
 خصص ً
وقتا لكل طفل :يمكن أن يستغرق األمر  20دقيقة أو أكثر  -األمر متروك لك.
 حاول أن تشيد بأطفالك أو املراهقين على ش يء قاموا به بشكل جيد .قد ال يظهرون ذلك ،لكنك
ستراهم يعودون إلى فعل ذلك الش يء الجيد مرة أخرى.





تحدث بصوت هادئ .إن الصراخ بوجه طفلك لن يؤدي إلى زيادة غضبك وغضبه .اجذب انتباه
أطفالك باستخدام اسمائهم.
يحتاج املراهقون بشكل خاص إلى القدرة على التواصل مع أصدقائهم .ساعد أطفالك املراهقين على
التواصل من خالل وسا ل التواصل االجتماعي وطرق التباعد اآلمنة األخرى.
ً
منفتحا واستمع إلى أطفالك .سيتطلع أطفالك إليك للحصول على الدعم والطمأنينة .استمع إلى
كن
أطفالك عندما يشاركونك مشاعرهم.
تقبل شعور أطفالك وامنحهم الراحة.
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 3-2-3عمل إجراءات جديدة
قدر اإلمكان  ،يجب أن ال يعطل البقاء في املنزل مواعيد النوم واالستيقاظ وساعات العمل واألنشطة اليومية.
ً
ّ
جدوال ز ً
منيا لك وألطفالك يحتوي على
إحداث عادات جديدة  ،وإنشاء روتين يومي مرن ومتسق( :أ) ضع
وقت لألنشطة املنظمة باإلضافة إلى وقت الفراغ .يمكن أن يساعد ذلك األطفال على الشعور بمزيد من
األمان والتنظيم( .ب) يمكن لألطفال أو املراهقين املساعدة في تخطيط البرنامج اليومي  -مثل إعداد جدول
زمني للمدرسة .سيتبع األطفال ذلك بشكل أفضل إذا أسهموا في صياغته( .ج) تضمين التمارين في كل يوم -
وهذا يساعد على تفريغ طاقة األطفال الذين لديهم الكثير من الطاقة في املنزل.
ً
ً
نصائح  :18التزم جدوال منتظما
 خذ فترات راحة منتظمة.
ً
 خصص وقتا ملمارسة الرياضة.
 التزم مواعيد منتظمة للنوم.
 قلل من التشتيت قدر اإلمكان (قم بإيقاف تشغيل إشعارات وسا ل التواصل االجتماعي  ،على سبيل
املثال).
 حدد األهداف اليومية واألسبوعية.
 خصص ً
وقتا لالختالط  ،حتى لو كان افتر ً
اضيا.
نصائح  :19االبتعاد عن السلوكيات السيئة (نصيحة موجهة إلى اآلباء)
 أوقفها قبل أن تبدأ! عندما يبدأ أطفالك في الشعور بالقلق  ،يمكنك أن تشتت انتباههم بش يء مثير
أو ممتع" :تعال  ،دعنا نذهب للخارج للتنزه"!
ثوان .تنفس بعمق وبطء
 هل تشعر أنك بدأت بالصراخ؟ امن نفسك أو أطفالك فترة توقف ملدة ٍ 10
خمس مرات .ثم حاول الرد بطريقة أكثر ً
هدوءا.
إذا كنت ترغب في الحصول على املزيد من النصا املجهة إلى األبوين ،يرجى النقر:
:
• نصا للعموم حول الفيروس التاجي  (COVID-19):األبوة واألمومة الصحية
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/healthy-parenting
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• الصحة النفسية واالعتبارات النفسية االجتماعية أثناء تفش ي فيروس COVID-19 :
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-healthconsiderations.pdf؟sfvrsn=6d3578af_8
• مساعدة األطفال على التعامل مع التوتر أثناء تفش ي مرض  nCoVفي العام : 2019
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-withstress-print.pdf؟sfvrsn=f3a063ff_2
》• 《家 安心安 ： 新 冠 肺炎 疫情 下 的 家庭 心理 自助 手册
( https://jsek.bnuic.com/BitsPressV2/reader/ddvakj/indexالنسخة الصينية)
القصة  :١٢قامت مدرسة يانجي جينكسيو  Yanji Jinxueاالبتدائية في مقاطعة جيلين  Jilinبسلسلة من
األنشطة في عيد الشكر وطاعة الوالدين
قامت مدرسة يانجي جينكسيو  Yanji Jinxueاالبتدا ية في مقاطعة جيلين  Jilinبسلسلة من
األنشطة لتشجيع الطالب على أن يكونوا "ممتنين  ،ومهذبين ،ومطيعين"  ،وأن يشيدوا
بأبطال مكافحة األوبئة بطريقة خاصة  ،وأن يعبروا عن حبهم للمعلمين  ،واألمهات ،
والجدات  ،إلخ .يقترب األطفال من عا التهم أكثر عندما يساعدون األهل في األعمال املنزلية
 ،ويشاركون في التدليك األسري  ،وتدليك الظهر  ،وغسل األقدام  ،واملعانقة  ،وما إلى ذلك.
حاول األطفال املتنوعون التعبير عن امتنانهم ملعلم هم وأمهاتهم في مجموعة متنوعة من
األشكال مثل الرقص  ،واألغاني  ،والتمثيل  ،واملصنوعات اليدوية  ،إلخ.
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املصدر http: //www.jinxue1953.com/Huaihi_ReadNews.asp? NewsID = 420 :

نصا القصة:
يساعد التفاعل بين الوالدين والطفل على تخفيف القلق الناتج عن البقاء لفترات طويلة في
املنزل  ،يمكن اللجوء إلى األشغال اليدوية  ،والرسم  ،وألعاب الوالدين والطفل  ،والرياضة
الداخلية  ،وصنع الطعام  ،والعناية بالنباتات واألنشطة األخرى .ال يقتصر دور هذه األنشطة
على تنمية املهارات اليدوية والقدرة على التدريب العملي لدى األطفال ،بل تفيد في تعزيز
الصحة البدنية والعقلية لديهم للدراسة في املنزل.

الخًلصة
ذكرت اليونسكو أنه حتى  25مارس  ،أدى إغالق املدارس في العديد من البلدان حول العالم خالل انتشار
ً
COVID-19إلى استبعاد  1،524،648،768متعلما من عملية التعلم العادية .تم استخدام املناهج البديلة ،
مثل التعلم عبر اإلنترنت في املنزل  ،للحفاظ على التعلم دون انقطاع .ومع ذلك  ،عندما يتحول الطالب في
مختلف املراحل الدراسية إلى التعلم في املنزل  ،يواجه اآلباء واألطفال بعض التحديات .على سبيل املثال ،
(أ) ضعف قدرة األطفال على ضبط النفس ؛ وتأخرهم في تقديم واجباتهم املدرسية ؛ وعدم استعدادهم
للنوم في الوقت املحدد ؛ (ب) قلق األطفال من التعلم  ،خاصة طالب السنة األخيرة من املدارس اإلعدادية
والثانوية ؛ (ج) عدم اهتمام األطفال بالدراسة ؛ (د) إدمان األطفال على األجهزة اإللكترونية (الهواتف
املحمولة واألجهزة اللوحية وما إلى ذلك) ؛ (ه) تمرد األطفال ومخالفتهم لآلباء.
للعيش بشكل جيد في ظل الغموض والتعقيد  ،يجب أن يكون الطالب مستعدين إلتقان مهارات القرن
الحادي والعشرين لحل املشكالت بنشاط .مهارة التنظيم الذاتي هي التي تؤدي دو ًرا ر ً
يسيا في نجاح الطالب.
أثناء اضطراب التعليم  ،إنها فرصة جيدة لتعزيز التعلم النشط للطالب في املنزل لتدريبهم على مهارات
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التنظيم الذاتي .لتعزيز التعلم النشط في املنزل  ،جرى تحديد التجارب التالية لتسهيل تعلمك املنظم ً
ذاتيا
عندما تدرس في املنزل.
()1

()2

()3

()4

()5

املوازنة بين التعلم واللعب .إن تحقيق التوازن بين التعلم واللعب هو الخطوة األولى التي يتخذها
ً
ً
ً
الطالب باتجاه التعلم النشط الفعال ذاتي التنظيم  ،وعليك أن تضع جدوال زمنيا متوازنا بنفسك.
ً
أوال اختيار تقويم أو ش يء مثل املفكرة التي يمكن جدولتها .في كلتا الحالتين  ،يجب أن تكون
يجب عليك
قاد ًرا على العرض والتعديل ووضع العناوين بسهولة  ،وأن تكون لديك مساحة كافية لجدولة التعلم
اليومي القصير أو املتوسط .إن االلتزام بخطة تعلم ال يقل أهمية عن إنشاء خطة تعلم .بعد إكمال
يوم دراس ي كما هو مخطط له  ،يجب أن تمن نفسك مكافأة صغيرة لتحفيز نفسك على االستمرار.
اختيار مصادر التعلم حسب الطلب .يمكن أن يمنحك تحديد محتويات وموارد التعلم ً
بناء على طلبك
املزيد من الخيارات للتعلم  ،وسوف يمنحك التعاون الجيد بين املدرسة واألسرة املزيد من النصا .
تحتاج إلى إيجاد وتقويم واستخدام موارد التعلم الرقمي املجانية وغيرها من املوارد لحل مشكالت
التعلم الخاصة بك  ،وقد يكون إتقان املها ات األساسية الستخدام محركات البحث ً
مفيدا.
ر
التعلم من خًلل اللعب .الدراسة واللعب في الفريق هي ضمانة للتعلم الفعال الفعال .عند الدراسة
في املنزل  ،قد تشعر بالوحدة حيث ال يوجد زمالء في الجوار .للتعلم بنشاط في املنزل  ،يمكن استخدام
أدوات أو برامج االتصال لبناء مجتمع التعلم لتعزيز التواصل عبر اإلنترنت والتعاون الجماعي.
االنخراط في التعلم من خًلل املراقبة الذاتية .إن جعل عملية التعلم فعالة هو املفتاح لتنفيذ التعلم
ً
النشط في املنزل  ،وسوف تقدم أشكال الواكبة املختلفة التي تقدمها من األسرة مزيدا من الدعم
لألطفال من مختلف األعمار .في عملية املراقبة الذاتية  ،يمكنك الحصول على خبرة في تنفيذ
االستراتيجيات التي اخترتها وإجراء تعديالت على خططك في الوقت املناسب حسب الحاجة .يمكن
استخدام أدوات  ،مثل قوا م املراجعة  ،لتحديد ما إذا كنت تسير باتجاه الهدف  ،ثم تغيير ممارسات
التعلم وتعديلها وتحسينها لتحقيق النجاح.
تنمية القدرة على التعلم والتقويم اإللكتروني .قد يساعدك التحقق من جودة التعلم على تحديد
نقاط القوة والضعف لديك حتى تتمكن من التحسين في املرة القادمة .نموذج التقويم واالختبارات
وخرا ط املفاهيم هي األساليب النموذجية التي يمكن للطالب استخدامها للتقويم الذاتي .يمكن
استخدام بعض األدوات إلجراء التقويم الذاتي .على سبيل املثال  ،يمكن أن توفر أدوات االختبار
والتقويم اختبارات تلقا ية  ،وتسم لك أدوات خريطة املفاهيم بتنظيم معرفتك أو أفكارك في خريطة
املفاهيم بنفسك أو بالتعاون مع اآلخرين.
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ً
ً
 وسوف،  إن مراجعة ومشاركة ما تعلمته سيحفزك لتصب ممارسا مفكرا.) التفكير في طرق التعلم6(
 يمكنك تجميع كل،  في هذه املرحلة. ونمو الشخصية، والهوية،تؤدي في النهاية إلى زيادة الوعي الذاتي
 وتعلم ما يناسبك وما الذي يجب تغييره أو استبداله باستراتيجية، ما تعلمته والتفكير في تجربتك
 يفيد النموذج املنظم للتأمل الذاتي في تطوير قدرتك على التفكير في تجاربك أثناء التعلم في.جديدة
.املنزل
 من الضروري ممارسة، COVID-19 خالل تفش ي فيروس.) ممارسة الرياضة بشكل يومي ومعتدل7(
 استخدم تطبيقات الصحة واللياقة.التمارين الرياضية املعتدلة للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية
،  حافظ على الهدوء واإليجابية،  األهم من ذلك. البدنية ملساعدتك على البقاء على املسار الصحي
 وقلل،  املحلي من مسؤولي الصحة العامةCOVID-19 واحصل على معلومات محدثة حول فيروس
من استخدام وسا ل التواصل االجتماعي لتجنب دوامة األخبار واملعلومات املتداولة عبر وسا ل
 وإنشاء روتين جديد مع،  سيكون من األفضل إنشاء روتين يومي مرن ومتسق.التواصل االجتماعي
.عا لتك
ّ  وهو، SCIENCE يمكن تسمية هذه العناصر السبعة نموذج
موجه إلى األطفال الذين يتعلمون بنشاط في
.املنزل أثناء إغالق املدارس
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مركز اليونسكو الدولي للبحث والتدريب في مجال التعليم الريفي )(UNESCO INRULED
تم تأسيس مركز اليونسكو الدولي للبحث والتدريب في مجال التعليم الريفي )(UNESCO INRULEDبشكل
مشترك من قبل الحكومة الصينية واليونسكو ،ويقع في جامعة  BNUفي عام  .2008تتمثل رؤية هذا املعهد
في تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في املناطق الريفية من خالل إحداث تغييرات إيجابية في التفكير
والسلوك لدى سكان الريف الذين يشكلون غالبية السكان في الدول النامية ،وتحقيق أهداف التعليم
للجميع .نشرت املعهد أكثر من  40مطبوعة ،من ذلك املشاريع البحثية ،ووحدات التدريب ،واملجالت ،وكذلك
الرسا ل اإلخبارية .كما أنشأ املعهد شبكة واسعة من روابط التعاون مع وكاالت األمم املتحدة ووكاالت
التنمية واملنظمات غير الحكومية واملؤسسات ،ولديه روابط وثيقة مع مؤسسات ومراكز اليونسكو.
معهد اليونسكو لتكنولوجيا املعلومات في التعليم )(UNESCO IITE
تم تأسيس معهد اليونسكو لتكنولوجيا املعلومات في التعليم ) (IITEكجزء ال يتجزأ من اليونسكو خالل املؤتمر
العام لليونسكو في دورته التاسعة والعشرين (نوفمبر  )1997ويقع في موسكو ،االتحاد الروس ي .معهد
ً
تفويضا ً
عامليا
اليونسكو لتكنولوجيا املعلومات في التعليم هو املعهد الوحيد من الفئة  1الذي يحمل
ً
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم .تماشيا مع خطة التعليم  2030الجديدة ،طور هذا املعهد
مجاالت أولويات االستراتيجية لتلبية الطلبات واملهام الجديدة املقبلة .تتمثل مهمة املعهد في العصر الجديد
في تعزيز االستخدام املبتكر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعمل كميسر ومساعد لتحقيق هدف التنمية
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املستدامة رقم  (SDG 4) 4من خالل تقديم الحلول وأفضل املمارسات املمكنة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
ّ
تعلم ال ّ
ذكي في جامعة بكين للمعلمين
معهد ال
نشأت جامعة بكين للمعلمين ) (BNUمن قسم التربية في الجامعة اإلمبراطورية في بكين التي تأسست في عام
 ،1902والتي بدأت تدريب املعلمين في التعليم العالي في الصين .بعد التطور الذي استمر ألكثر من قرن من
الزمان ،أصبحت جامعة  BNUجامعة شاملة وكثيفة البحث بخصا صها الر يسية للتخصصات األساسية
ّ
تعلم ال ّ
ذكي ) (SLIبشكل
في العلوم والعلوم اإلنسانية ،وتعليم املعلمين والعلوم التربوية .تم إنشاء معهد ال
مشترك من قبل جامعة بكين للمعلمين وشركة تكنولوجيا التعليم العاملية  NetDragon Websoft.معهد
ّ
تعلم ال ّ
ذكي عبارة عن منصة تجريبية شاملة تتضمن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتعليم املبتكر.
ال
ّ
يركز هذا املعهد على الكشف عن أنماط التعلم التي تدعمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وخلق بيئات
ّ
ّ
ومنصات تعليمية ّ
ذكية للتعلم مدى الحياة ولكل األعمار ،باإلضافة إلى دعم احتياجات التعلم املتنوعة
واملتخصصة للمتعلمين الرقميين.
ّ
تعلم ال ّ
ذكية )(IASLE
الرابطة الدولية لبيئة ال
ّ
تعلم ال ّ
ذكية ) (IASLEهي منتدى منهي متطور يضم الباحثين واألكاديميين واملمارسين
الرابطة الدولية لبيئات ال
ّ
واملهنيين املتخصصين في الصناعة املهتمين و  /أو املشاركين في إصالح طرق التدريس والتعلم من خالل تطوير
ّ
ّ
ذكي .توفر الرابطة ً
تعلم ال ّ
فرصا للمناقشات والحوار البناء بين مختلف
بيئات التعلم الحالية باتجاه بيئات ال
ّ
أصحاب املصلحة حول محدودية بيئات التعلم الحالية ،والحاجة إلى إصالحها ،واالستخدامات املبتكرة للنهج
والتكنولوجيات التربوية الناشئة ،وتبادل أفضل املمارسات وتعزيزها ،مما يؤدي إلى تطوير طرق تصميم
ّ
تعلم ال ّ
ذكية.
وتنفيذ بيئات ال
املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )(ALECSO
املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( )ALECSOهي مؤسسة متخصصة مقرها تونس تعمل تحت مظلة
جامعة الدول العربية .يهتم بشكل أساس ي بتنمية وتنسيق األنشطة املتعلقة بالتعليم والثقافة والعلوم في
ً
العالم العربي .تأسست بموجب املادة  3من ميثاق الوحدة الثقافية العربية  ،وأعلن رسميا في القاهرة في
 25يوليو .1970
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كما جاء في املادة األولى من دستورها  ،تهدف ألكسو إلى تعزيز الوحدة الفكرية العربية من خالل التعليم
والثقافة والعلوم  ،وتعزيز املستوى التعليمي والثقافي والعلمي في العالم العربي حتى تتمكن من املساهمة
بشكل إيجابي في الحضارة العاملية.

إدمودو Edmodo
إدمودو هي شركة تكنولوجيا تعليمية تقدم منصة تواصل وتعاون وتدريب للمدارس واملعلمين من رياض
األطفال حتى الصف الثاني عشر .تمكن شبكة إدمودو املعلمين من مشاركة املحتوى وتوزيع االختبارات
والواجبات وإدارة التواصل مع الطالب والزمالء وأولياء األمور .يركز إدمودو بشكل كبير على املعلم في تصميمه
وفلسفته :يمكن للطالب وأولياء األمور االنضمام إلى إدمودو فقط إذا تمت دعوتهم للقيام بذلك من قبل
املعلم .يقض ي املعلمون والطالب قد ًرا ً
كبيرا من الوقت على املنصة ،داخل وخارج الفصل الدراس ي .شبكة
إدمودو مجانية لالستخدام ،ولكنها تقدم ً
أيضا خدمات متميزة.
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