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ال في منع الطالب من التسرب مبجرد بدء املدرسة في  قامت جمعية اآلباء واملعلمني )PTA( في مدرسة بري كوكي األساسية العليا بدور فعَّ

تنفيذ نظام اإلنذار املبكر )EWS( اخلاص بها وبرنامج اإلثراء التعليمي، وهو إجراء تدخل من جانب البرنامج التجريبي ملنع التسرب املدرسي 

)SDPP( التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID. يقول سوس سني، نائب مدير بري كوكي، موضًحا األمر:

“عاد عدد من الطالب إلى املدرسة وهم يحضرون اآلن بانتظام بعد تكرار الغياب أو حتى ]بعد التسرب[ من املدرسة وذلك 

بعد قيام أعضاء جمعية PTA وأعضاء من املجتمع بزيارات منزلية لهم.”

كل مدرسة أساسية عليا في كمبوديا لها جمعية PTA - وهي تتألف عموًما من نائب مدير املدرسة وأعضاء مجلس املجتمع ورئيس القرية 

وممثلي املجتمع - لدعم املدرسة بعدد من الطرق. تقوم جمعيات PTA عادًة بجمع األموال لتحسني البنية التحتية للمدارس وبناء الطرق. ولكن 

   .EWS نادًرا ما تعاملت مع مشكلة التسرب املدرسي قبل إدخال نظام اإلنذار املبكر PTA جمعيات

قام فريق برنامج SDPP بتدريب أعضاء جمعية PTA في 215 مدرسة مستهدفة في ستة أقاليم في كمبوديا على تنفيذ نظام اإلنذار املبكر 

EWS وكيفية منع الطالب من التسرب. قام التدريب بإعدادهم إلجراء زيارات منزلية لآلباء الذين يتغيب أبناؤهم باستمرار عن املدرسة، وعقد 

اجتماعات مع أعضاء املجتمع لرفع مستوى الوعي بشأن التأثيرات السلبية للتسرب املدرسي، وتعبئة موارد املجتمع ملساعدة األطفال على 

البقاء في املدرسة. قام أعضاء جمعية اآلباء واملعلمني PTA في مدرسة بريكوكي األساسية العليا بزيارة منازل الطالب املعرضني خلطر 

التسرب وقادوا اجتماعات مع أعضاء املجتمع ثالث مرات أو أكثر في العام.  يقول أوم ساك، رئيس جمعية PTA مبدرسة بري كوكي، “أنا 

سعيد بتشجيع الطالب على العودة إلى املدرسة،” “ألنني لم أحصل على الفرصة للتعلم مثلهم.”

ميثل الغياب املتكرر عالمة للتنبؤ بتسرب الطالب من املدرسة. عندما تسجل املدرسة غياب الطالب، يزور أعضاء جمعية PTA في بري كوكي 

منازل الطالب للتحدث مع والديهم ومع الطالب أنفسهم حول املشكلة وسبل إيجاد حل لها. وفي إحدى احلاالت، قامت جمعية PTA، بجمع 

أموال لشراء دراجة لسوم روجن، وهي إحدى الطالبات في بري كوكي، ملنعها من التسرب ألنها تعيش بعيًدا عن املدرسة وعن املواد التعليمية. 

وقد أدى ذلك إلى تغيير قدرة سوم روجن على البقاء في املدرسة:

“أذهب إلى املدرسة بانتظام وفي الوقت احملدد منذ أن حصلت على الدراجة من جمعية PTA في مجتمعي. وقبل أن أتلقى الدراجة، 

تسربت من التعليم تقريًبا ألنه كان من الصعب علي املشي مسافة 7 كيلومترات في الطرق الريفية للذهاب إلى املدرسة.”

ال توجد لدى روجن اآلن أي نية لترك املدرسة. “أنا أحب الدراسة، وألتزم مبواصلة دراستي لكي أصبح معلمة.”

تلك هي قصة جناح واحدة فقط نتجت عن عمل برنامج SDPP مع املدارس واملجتمعات احمللية في كمبوديا. وعلى مدار عامني من استخدام 

املدارس لنظام اإلنذار املبكر EWS، انخفض عدد الطالب املعرضني للخطر الذين تسربوا من املدارس بنسبة 13% عما هو احلال في 

مجموعة املدارس موضع الدراسة. يشير أحد أبحاث برنامج SDPP إلى أن ما يصل إلى 4000 طالب معرض للخطر كانوا سيتسربون من 

 .SDPP املدارس إذا لم يتم تنفيذ برنامج

— مستقبل أكثر إشراقا للطالب الكمبوديني
النجاح، بالتركيز على كل طالب على حدة



“أذهب إلى املدرسة بانتظام وفي الوقت احملدد منذ أن حصلت على الدراجة من جمعية PTA في 

مجتمعي. وقبل أن أتلقى الدراجة، تسربت من التعليم تقريًبا ألنه كان من الصعب علي املشي مسافة 

7 كيلومترات في الطرق الريفية للذهاب إلى املدرسة.” ~ سوم روجن، طالبة في مدرسة بري كوكي 

األساسية العليا
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يعد التسرب املدرسي مشكلة ألنظمة التعليم على الصعيد العاملي. إذا لم يستكمل الشباب تعليمهم، فلن يكونوا مؤهلني للمشاركة في التنمية 

االجتماعية واالقتصادية لبيوتهم ومجتمعاتهم وأوطانهم. وسيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن من املستحيل، على الشباب حتقيق إمكاناتهم 

الكاملة. صرح الرئيس أوباما ببالغة بأن التسرب “ليس مجرد تخلي عن نفسك، بل هو تخلي عن بلدك.”

سعت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( إلى إيجاد طرق مستندة إلى األدلة ملعاجلة مشكلة التسرب املدرسي في آسيا، حيث تزداد 

مشكلة التسرب. كان برنامج SDPP مبثابة بحث تطبيقي مت إجراؤه في الفترة من 2010 إلى 2015 في كمبوديا، والهند، وطاجيكستان، 

وتيمور الشرقية، لتحديد الطرق الفعالة ملنع األطفال والشباب من التسرب من املدارس.

ملعرفة األساليب التي مت جتريبها من قبل، ومدى النجاح الذي حققته، مت إجراء مراجعة للكتابات والتي حددت التدخالت التي مت تقييمها بدقة 

وكانت منخفضة التكلفة وميكن تكييفها لالستخدام في البلدان النامية. كما قام برنامج SDPP بإجراء حتليالت لالجتاهات والسياسات 

واملواقف في كل بلد من أجل احلصول على فهم أفضل للنطاق والسياسات والظروف والعوامل التي أثرت على التسرب.

باستخدام هذه املعلومات، قام برنامج SDPP، بالتعاون مع وزارات التعليم في أربع بلدان، بتصميم وجتريب واختبار أساليب حساسة 

للسياق ُتبّشر باحلد من التسرب في املدارس االبتدائية والثانوية. مت إعداد مجموعتني من األساليب. أواًل، مت استخدام أنظمة اإلنذار املبكر 

في كل بلد لتحديد الطالب املعرضني خلطر التسرب املدرسي ومراقبتهم ودعمهم. ثانًيا، مت إجراء تدخالت جلعل املدرسة أكثر جذًبا وأهمية 

وإنتاًجا جلميع الطالب، وخاصة الطالب املعرضني خلطر التسرب، مبا في ذلك برامج اإلثراء التعليمي والبرامج التعليمية وبرامج محو أمية 

 الكمبيوتر. قام برنامج SDPP، باستخدام جتارب الرقابة العشوائية، بجمع بيانات لقياس التأثير على التسرب والنتائج ذات الصلة من 

897 مدرسة، و287000 سجل من سجالت الطالب، و17000 سجل من سجالت املعلمني، و41000 مقابلة مع الطالب، و11000 مقابلة 

مع املعلمني.

وبعد عامني من التنفيذ، أظهرت نتائج تقييم األثر أن تدخالت برنامج SDPP أحدثت تأثيًرا كبيًرا على التسرب أو السلوكيات املتعلقة 

بالتسرب، مع اختالف التأثير من بلد آلخر، في املدارس التي خضعت للعالج والتي تلقت التدخالت مقارنًة باملدارس موضع الدراسة التي لم 

تتلق أي تدخالت. شهد التسرب املدرسي في كمبوديا وتيمور الشرقية انخفاًضا بشكل عام أو بني املجموعات الفرعية؛ وفي الهند 

وطاجيكستان وتيمور الشرقية، حتسنت نسبة احلضور وازدادت مشاركة الطالب؛ وفي كمبوديا وطاجيكستان، ازداد االنتقال إلى املرحلة 

الدراسية التالية.

ميكن أن تعمل النتائج التي حققها برنامج SDPP على مساعدة وزارات التعليم، ومنظمات التنمية الدولية، وأنظمة التعليم في عالج التسرب. 

يسر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID مشاركة أدلة برمجة برنامج SDPP، والتي متثل مساهمة كبيرة في التعلم وتطوير أفضل 

املمارسات والنماذج والبرامج للحد من التسرب املدرسي. يقدم دليل برمجة نظام اإلنذار املبكر ودليل برمجة برنامج اإلثراء التعليمي  

إرشادات “توضيحية” بشأن تصميم هذه التدخالت وتنفيذها، بناًء على خبرات برنامج SDPP. نحث املستخدمني على تكييف التدخالت 

حسب السياق اخلاص بهم. يتوفر الدليل باللغات العربية، واإلجنليزية، والفرنسية، والهندية، واخلميرية، والبرتغالية، والروسية، واألسبانية، 

والطاجيكية، والتيتومية، واألردية، ويتضمن ملحًقا رقمًيا غنًيا باملوارد.

لألمام
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نتوجه بشكر خاص لطاقم عمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الذين دعموا برنامج SDPP حتى نهايته:

:COو USAID/Washington COR

ربيكا آدمز، مسؤول أول تطوير التعليم )السابق(، مكتب آسيا  
كريس كابتشي-كارنيل، مسؤول أول تطوير التعليم، مكتب الشرق األوسط  

اريك برجزولد، مستشار أول الدميقراطية والشؤون احلكومية بشرق آسيا، مكتب آسيا  

لورا باروت، محلل برامج التعليم والنمو االقتصادي، مكتب آسيا  

ميجان ماترن، مساعد إداري، مكتب الشرق األوسط  

M/OAA ،غويندولني روفني، مدير الفرع/مسؤول التعاقد  

USAID/كمبوديا:   

ربيكا بالك )مدير البعثة(  

سينج هينج )أخصائي املساعدة في التطوير - التعليم(  

USAID/الهند:  

جون بيد )مدير البعثة(  

مادو راجنان )أخصائي أول التعليم(  

USAID/طاجيكستان:

كاتي ماكدونالد )مدير البعثة(  

مافجودا نابيفا )مسؤول أخصائيي إدارة التعليم(  

USAID/تيمور الشرقية:

جون سينوج )مدير البعثة(   
)EXO( ميلسا بابتيستا  

فالفيا دا سيلفا )برنامج النمو االقتصادي(  

نود أيًضا تقدير اجلهود التي بذلتها مؤسسة كرييتف أسوشيتس انترناشونال وشركاؤها Mathematica Policy Research، و
School-to-School International، و)Kampuchean Action for Primary Education )KAPE، وQUEST Alliance، و

CARE International في تنفيذ برنامج SDPP وإعداد أدلة البرمجة.  

تأمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID أن تسهم األدلة في متكني املمارسني في مجال التعليم في جميع أنحاء العالم من حتسني 
جهودهم في احلفاظ على الطالب في املدارس.

USAID ،جوناثان ستيفرز
مساعد املسؤول اإلداري

مكتب آسيا
يوليو 2015
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في العقدين املاضيني، كان وصول األطفال إلى التعليم األساسي هو محور االهتمام األساسي جلهود تطوير التعليم الوطنية والدولية. لكن 

مع التحاق مزيد من األطفال باملدارس، وفشلهم في استكمال التعليم، أصبح التسرب من التعليم هو التحدي األكبر في مجال التعليم في 

كل من الدول النامية واملتقدمة. على الرغم من أن منط التسرب يختلف من بلد إلى آخر، إال أن النتيجة واحدة: وهي زيادة أعداد الشباب 

ذوي مستويات التعليم املنخفضة والذين ال يصلحون للعمل.  يعد احلد من التسرب أمًرا ضرورًيا لتحسني إمكانية الوصول إلى التعليم 

األساسي. في العديد من البلدان، والتي وصلت إلى معدل تسجيل مرتفع في التعليم، هناك قسم كبير ممن تسربوا من التعليم قد التحقوا 

مبدارس قبل ذلك.

وُيعد برنامج SDPP برنامًجا ملدة خمس سنوات بني العديد من الدول، متوله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID، لتقليل تسرب الطالب 

 USAID من التعليم األساسي والثانوي. ويهدف البرنامج إلى توفير توجيه برمجي قائم على األدلة إلى بعثات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

والدول في آسيا والشرق األوسط حول منع تسرب الطالب من خالل جتريب عمليات التدخل ملنع التسرب واختبار فعاليتها في أربع دول 

مستهدفة: كمبوديا والهند وطاجيكستان وتيمور الشرقية.

يهدف برنامج SDPP إلى رفع مستوى املعرفة بشأن برامج منع التسرب من خالل أسلوب البحث التطبيقي. من خالل عملية تنقسم إلى ثالث 

ن البرنامج من: مراحل بدأت في 2010، متكَّ

1.  التعرف على أفضل املمارسات في منع التسرب في الواليات املتحدة األمريكية والدول النامية؛ 

2.  حتليل اجتاهات التسرب في كل دولة من الدول األربعة املطبق عليها برنامج SDPP ملعرفة املجموعات و/أو الصفوف و/أو املناطق 

اجلغرافية األكثر تأثًرا بالتسرب، وإجراء حتليل ألوضاع املجموعة املستهدفة لفهم عوامل املخاطر والظروف التي تؤثر على التسرب؛ و

3.  تصميم تدخالت وتنفيذها للحفاظ على الطالب املعرضني للخطر في مدارسهم، وإجراء تقييم دقيق لفعالية وانتشار تدخالت املشروع 

التجريبي لتوفير معلومات محدثة حول استراتيجيات منع التسرب الناجحة، باستخدام جتارب الرقابة العشوائية واجلمع بني األساليب 

الكمية والكيفية.

يستند دليل برمجة برنامج اإلثراء التعليمي هذا إلى عمل برنامج SDPP في تصميم وتنفيذ برامج اإلثراء التعليمي التي تتضمن البرامج 

التعليمية واألنشطة الالمنهجية على مدار عامني دراسيني، من عام 2012 حتى 2014. على الرغم من تصميم كل برنامج إثراء تعليمي بحيث 

يناسب ظروف كل بلد، إال أنها جميًعا التزمت بإطار عمل مشترك:

•  التعرف على الطالب املعرضني خلطر التسرب والتتبع احلذر حلضورهم وسلوكهم ومقرراتهم الدراسية؛

•  حتسني قدرة املدرسة على التعامل مع احتياجات الطالب املعرضني خلطر التسرب؛ و

•  إنشاء عالقات شراكة بني املدرسة واملجتمع وآباء الطالب املعرضني للخطر وتعزيز هذه العالقات.

يعتمد هذا الدليل على خبرات برنامج SDPP والدروس املستفادة بشأن كيفية تصميم البرامج التعليمية واألنشطة الالمنهجية الفعالة 

وإعدادها وتنفيذها. ويهدف إلى توفير إرشادات عملية ملخططي التعليم ومطوري البرامج واملنفذين الذين يرغبون في احلد من التسرب من 

التعليم األساسي والثانوي.

مت تنفيذ برنامج SDPP بواسطة شركة كرييتف أسوشيتس إنترناشونال بالتعاون مع اثنني من الشركاء الدوليني وهما Mathematica و

 CAREفي الهند( و( QUESTو )في كمبوديا( KAPE وكذلك بالتعاون مع شركاء محليني وهم ،School-to-School International

)في تيمور الشرقية(.

متهيد
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جاء الدليل البرمجي لبرنامج اإلثراء التعليمي تكلياًل للجهود التي بذلها فريق البرنامج التجريبي ملنع التسرب املدرسي )SDPP( في الواليات 
املتحدة وفي ثالثة بلدان من البلدان األربعة التي طبقت البرنامج بشكل جتريبي - الهند، وطاجيكستان، وتيمور الشرقية. لعب األشخاص 

التاليون دوًرا أساسًيا في إعداد برامج اإلثراء التعليمي لبرنامج SDPP وتنفيذها.

)كرييتف اسوشيتس( كارين تيتجني               
)كرييتف اسوشيتس( ديان بروتي                
)كرييتف اسوشيتس( آدم كوريا 
)كرييتف اسوشيتس( راجاني شريزا 
)كرييتف اسوشيتس( جاني روز 

)كويست أالينس( اكاش سيزي                 
)كويست أالينس( اميتاف ناث                 
)كويست أالينس( نيها بارتي                     
)كويست أالينس( شاريك ماشهادي 
)كويست أالينس( ديباك شاهي 
)كويست أالينس( عفت أجنوم 
)كويست أالينس( نيمي كومار 
)كويست أالينس( برابهات كومار 
)كويست أالينس( شهيد أحمد 
)كويست أالينس( سونيل كومار 

)كرييتف اسوشيتس( جوجلنشامو ناميوفا اميربيكوفنا 
)كرييتف اسوشيتس( سايورا ابدونزاروفا  
)كرييتف اسوشيتس( ويندي كارمني            
)كرييتف اسوشيتس( مصطافو سيرخوف 
)كرييتف اسوشيتس( أحمد أوشربيكوف  

)كرييتف اسوشيتس، استشاري( فايز الدين نيوزوف  
لوت رينو                )كير انترناشونال( 
)كير انترناشونال(  نيكول سيبل                
)كير انترناشونال(  مارتن كانتر               
)كير انترناشونال(  اديليا مويرا دوس ريس  
)كير انترناشونال(  ماريازينها دا كوستا  
)كير انترناشونال(  اوليندا دي جيزس  
)كير انترناشونال(  بامليرا دا كوستا  
)كير انترناشونال(  فرانسيسكو فاريا دا كوستا 
)كير انترناشونال(  ناريشا فيرديال  

قام بإعداد دليل البرمجة هذا جوي دو بلسيس، واريك روسنت، وجينا فرايدمان، وزهرى ابهار، وشانا تود، مع مساهمات من كارين تيتجني، 
وديان بروتي، وديبا سريكانتاي. مت توجيه اإلنتاج بواسطة ساكيل ماليك.

نود توجيه الشكر إلى مديري املدارس، واملعلمني، وأفراد املجتمع في 292 مدرسة في الهند، وطاجيكستان، وتيمور الشرقية الذين تعاونوا مع 
فريق برنامج SDPP من أجل تنفيذ برامج اإلثراء التعليمي في الفترة من 2012 حتى 2015. 

شكر وتقدير
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CC

CFS

ECA

EFA

EWS

FGD

MDG

MOE

NGO

PTA

SDPP

SES

SMLP

SOW

USAID

رائد مجتمعي

مدرسة صديقة لألطفال

نشاط المنهجي

التعليم للجميع

نظام اإلنذار املبكر

حلقة نقاش مركز

الهدف اإلمنائي لأللفية

وزارة التعليم

منظمة غير حكومية

جمعية اآلباء واملعلمني

البرنامج التجريبي ملنع التسرب املدرسي

احلالة االقتصادية االجتماعية

برنامج تعليم الطالب وحتفيزهم )اسم برنامج SDPP في طاجيكستان(

نطاق العمل

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

االختصارات
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“أنا اآلن أحب الدراسة والذهاب إلى املدرسة. أريد العمل بجد حتى أصبح معلًما وأسهم في 

حتسني مستقبل األطفال اآلخرين في مجتمعي.” ~ طالب في تيمور الشرقية
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استطالع رأي الطالب 
واملعلمني، واستشارة 
وزارة التربية والتعليم

حتديد محتوى املادة تعيني مدربي/واضعي 
خطط الدروس وتوجيههم

حتديد نطاق كل مادة 
وتسلسلها حسب الصف

تصميم خطط 
الدروس التعليمية

تضع الفرق مسودات
خلطط الدروس

مراجعة جلنة التحرير 
واملراجعات

وضع اللمسات النهائية 
خلطط التعليم وطباعة دليل 

معلمي املواد وتوزيعه

تعيني املعلمني من 
املدرسة/املجتمع وتدريبهم

وضع اجلدول الزمني 
الدراسي

يحضر الطالب محاضرات 
تعليمية بعد (أو قبل) املدرسة

مراجعة الزمالء خلطط 
الدروس واملراجعات

اإلبالغ بالنتائج
ومشاركتها

خطوات وضع برنامج تعليمي

العمل مع وزارة التعليم 
وغيرها من اجلهات 

من أجل التوسع

الدعم والتدريب
أثناء العمل

خطوات إعداد برنامج أنشطة المنهجية

تعيني واضعي خطة
أنشطة اجللسات

وضع تصميم األنشطة 
الالمنهجية

إعداد املنسقني الدعم والتدريب
أثناء العمل

وضع خطط
أنشطة اجللسات
وأدلة املنسقني

استطالع رأي الطالب وأولياء 
األمور واملعلمني حول محتوى 

برامج األنشطة
الالمنهجية
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استطالع رأي الطالب 
واملعلمني، واستشارة 
وزارة التربية والتعليم

حتديد محتوى املادة تعيني مدربي/واضعي 
خطط الدروس وتوجيههم

حتديد نطاق كل مادة 
وتسلسلها حسب الصف

تصميم خطط 
الدروس التعليمية

تضع الفرق مسودات
خلطط الدروس

مراجعة جلنة التحرير 
واملراجعات

وضع اللمسات النهائية 
خلطط التعليم وطباعة دليل 

معلمي املواد وتوزيعه

تعيني املعلمني من 
املدرسة/املجتمع وتدريبهم

وضع اجلدول الزمني 
الدراسي

يحضر الطالب محاضرات 
تعليمية بعد (أو قبل) املدرسة

مراجعة الزمالء خلطط 
الدروس واملراجعات

اإلبالغ بالنتائج
ومشاركتها

خطوات وضع برنامج تعليمي

العمل مع وزارة التعليم 
وغيرها من اجلهات 

من أجل التوسع

الدعم والتدريب
أثناء العمل

خطوات إعداد برنامج أنشطة المنهجية

تعيني واضعي خطة
أنشطة اجللسات

وضع تصميم األنشطة 
الالمنهجية

إعداد املنسقني الدعم والتدريب
أثناء العمل

وضع خطط
أنشطة اجللسات
وأدلة املنسقني

استطالع رأي الطالب وأولياء 
األمور واملعلمني حول محتوى 

برامج األنشطة
الالمنهجية
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مقدمة 
يعتبر التسرب املدرسي مشكلة متزايدة في جميع أنحاء العالم. في 

العديد من البلدان، يزيد عدد األطفال الذين تسربوا من املدارس 

عن أولئك الذين لم يلتحقوا بالتعليم مطلًقا. ُتظهر األبحاث أن 

التسرب املدرسي ال يتسبب فيه حدث واحد، بل هي عملية ميكن أن 

حتدث على مدى عدة سنوات. فهي تبدأ قبل أن يتسرب الطفل من 

املدرسة فعلًيا بوقت طويل. كما ُتظهر األبحاث أيًضا أن هناك 

عالمات حتذيرية، استناًدا إلى عوامل التنبؤ بالتسرب، تشير إلى أن 

الطالب يواجهون خطر التسرب من التعليم. إن االلتفات إلى هذه 

العالمات التحذيرية وتتبعها ميكن أن ميّكن املدارس من حتديد 

الطالب الذين يواجهون خطر التسرب بشكل جيد قبل حدوثه فعلًيا 

كما يوفر تدخالت مستهدفة ملنع هؤالء الطالب من التسرب. 

يوفر نظام اإلنذار املبكر )EWS(، الذي متت مناقشته في دليل 

البرمجة املصاحب عملية منظمة لتحديد الطالب املعرضني خلطر 

التسرب وتتبعهم. يعتبر نظام اإلنذار املبكر إطاًرا يستخدم عوامل 

تنبؤ مهمة بالتسرب. بإمكان نظام اإلنذار املبكر تنبيه العاملني في 

املدرسة وأولياء األمور أن بعض الطالب معرضني خلطر التسرب. 

كما ميّكن نظام اإلنذار املبكر العاملني في املدرسة من وضع 

استراتيجيات استجابة مبكرة ميكن استخدامها لدعم الطالب 

املعرضني للخطر بطرق محددة حتى يتسنى لهم البقاء في املدرسة. 

ملزيد من املعلومات وللحصول على إرشادات خطوة بخطوة حول 

إنشاء نظام إنذار مبكر واستخدامه، راجع دليل برمجة نظام 

اإلنذار املبكر املصاحب في امللحق الرقمي.

بإمكان دليل برمجة برامج اإلثراء التعليمي هذا متكني املدارس 

القسم األول          

القسم األول

 مقدمة حول برامج
اإلثراء التعليمي

1
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وأنظمة التعليم من إنشاء برامج إثراء تعليمي، مبا في ذلك األنشطة 

التعليمية و/أو األنشطة الالمنهجية، كطريقة للمساعدة في منع 

الطالب من التسرب. يستند دليل البرمجة هذا إلى خبرات من 

أنشطة البرنامج التجريبي ملنع التسرب املدرسي في الهند 

وطاجيكستان وتيمور الشرقية. وقد قامت كل من هذه البلدان 

بتصميم برامج إثراء تعليمي وتنفيذها بناًء على العوامل الفريدة 

التي تسهم في التسرب املدرسي في كل بلد. يوفر هذا الدليل 

إرشادات خطوة بخطوة لتمكني قادة التعليم في بلدك من إنشاء 

برامج إثراء تعليمي واستخدامها ومراقبتها واحلفاظ عليها في 

املدارس عبر نظام التعليم لديك.

إلى من يوّجه هذا الدليل؟
مت تصميم دليل البرمجة هذا ملخططي التعليم ومطوري البرامج 

ومنفذي البرامج الذين يريدون منع الطالب من التسرب املدرسي 

من خالل إنشاء برنامج إثراء تعليمي وتشغيله. فهو يوفر أمثلة من 

البرامج املجربة في ثالث دول باإلضافة إلى موارد توضيحية. ورغم 

أن الدليل يشرح عملية لدعم الطالب املعرضني للخطر على مستوى 

املدارس واملجتمع، فإنه يهدف أيًضا إلى مساعدة وزارات التربية 

والتعليم، واألنظمة املدرسية، واملنظمات غير احلكومية الدولية 

والوطنية على تصميم وإنشاء برامج إثراء تعليمي في مدارسهم 

وعلى تدريب املعلمني وقادة املجتمع على تنفيذ أنشطة إثراء تعليمي 

في مدارسهم ومجتمعاتهم.

ما هو هذا الدليل؟
يتكون دليل البرمجة هذا من ثماني وحدات توفر معلومات حول 

تصميم برامج اإلثراء التعليمي وتشغيلها ومراقبتها. مبا أنك تقرأ 

هذا الدليل فإنك مهتم على األرجح بإيجاد سبل للحد من التسرب 

في نظامك التعليمي وتتساءل ما إذا كان برنامج اإلثراء التعليمي 

سيساعدك على حتقيق ذلك. تتضمن كل وحدة من الوحدات 

معلومات أساسية، وأنشطة، وأسئلة، ونصائح عملية يتعني مراعاتها 

أثناء قيامك بتصميم برامج اإلثراء التعليمي وتشغيلها ومراقبتها. 

كيف ميكن استخدام هذا الدليل؟
يتضمن الدليل معلومات أساسية تساعدك على إنشاء فريق تصميم 

برنامج اإلثراء التعليمي اخلاص بك، وحتديد محتوى برنامجك 

وتطويره، وتدريب املعلمني واملبسطني، وتنفيذ برنامجك ومراقبته. 

يوضح لك الدليل عملية تبدأ مبقدمة حول املبادئ التي تعد ضرورية 

إلنشاء برامج اإلثراء التعليمي عالية اجلودة، وحتديد نوع برنامج 

اإلثراء التعليمي الذي ترغب فيه، وتطوير برامجك وتنفيذها 

ومراقبتها. ميكن استخدام أدوات التخطيط والتصميم واألمثلة 

التوضيحية من البلدان الثالثة التي نفذت برنامج اإلثراء التعليمي 

التجريبي SDPP املضمنة في هذا الدليل ملساعدتك في تصميم 

برامجك. تتضمن كل وحدة مجموعة من النصائح استناًدا إلى 

املمارسات اجليدة والدروس املستفادة من برامج اإلثراء التعليمي 

  .SDPP التجريبية في البلدان الثالثة التي نفذت برنامج

ما هي محتويات هذا الدليل؟
الدليل عبارة عن حزمة شاملة مع نسخ قابلة للتحرير من أدوات 

التخطيط، وقوالب ومواد تدريبية متوفرة في امللحق الرقمي 

املوجود في محرك DVD وUSB املرفق داخل الغطاء اخللفي 

:SDPP وفي موقع الويب اخلاص ببرنامج 

/http://schooldropoutprevention.com. تتضمن 

هذه املوارد:

•  معلومات أساسية حول برامج اإلثراء التعليمي؛

•  تعريف للمفاهيم الرئيسية وتوضيح للمبادئ واإلجراءات؛

•  قوالب وأدوات تصميم احملتوى؛

•  جداول أعمال التدريب، واألنشطة، والنشرات التوزيعية، واألدلة؛

•  أمثلة لبرامج وأنشطة اإلثراء التعليمي من برنامج SDPP؛

•  شهادات من اجلهات املستفيدة من برنامج SDPP؛

.SDPP تقارير  •

          القسم األول
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على الرغم من أنك ال حتتاج إلى أجهزة كمبيوتر أو الوصول إلى 

اإلنترنت لتنفيذ أحد برامج اإلثراء التعليمي، فإن الدليل يتضمن 

مقترحات حول كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر 

اللوحي، والهواتف احملمولة لتعزيز برامج اإلثراء التعليمي لديك.

يتوفر دليل البرمجة هذا ودليل برمجة أنظمة اإلنذار املبكر 

املصاحب بـ 11 لغة: العربية واإلجنليزية والفرنسية والهندية 

واخلميرية والبرتغالية والروسية واألسبانية والطاجيكية والتيتومية 

واألردية. تتوفر نسخ من األدلة، وجميع التقارير واألدوات القابلة 

للتحرير لبرنامج SDPP على موقع الويب اخلاص ببرنامج 

 .http://schooldropoutprevention.com/ :SDPP

كما يتوفر دليل حول كيفية إجراء حتليل يستند إلى املواقف 

للتسرب املدرسي أيًضا على موقع الويب باللغة اإلجنليزية 

طّور برنامج SDPP أيًضا بوابة تعلم إلكتروني، وهي متوفرة على 

/http://schooldropoutprevention.com، وميكن 

الوصول إليها عبر أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، 

والهواتف احملمولة. يتيح البرنامج للمعلمني واإلداريني وأولياء 

األمور والطالب املهتمني مبنع التسرب املدرسي فرصة املشاركة مع 

بعضهم البعض من خالل مجتمعات املمارسة ودورات التعلم 

اإللكتروني. كما سيوفر الوصول إلى موارد إضافية متعلقة 

بالتسرب املدرسي، وبرامج اإلثراء التعليمي، ونظام اإلنذار املبكر.

ما هو دليل برمجة نظام اإلنذار املبكر 
املصاحب؟

يأتي دليل برمجة نظام اإلنذار املبكر  مصاحًبا لدليل اإلثراء 

التعليمي هذا )راجع امللحق الرقمي(. ميكن لفريق منع التسرب 

املدرسي استخدام دليل نظام اإلنذار املبكر قبل تصميم برنامج 

اإلثراء التعليمي اخلاص به. يوفر دليل نظام اإلنذار املبكر عملية 

مفصلة خطوة بخطوة لتحديد الطالب املعرضني خلطر التسرب 

وتتبعهم. يعتبر نظام اإلنذار املبكر إطاًرا يستخدم عوامل تنبؤ مهمة 

بالتسرب. بإمكان نظام اإلنذار املبكر تنبيه العاملني في املدرسة 

وأولياء األمور أن بعض الطالب معرضني خلطر التسرب. كما ميّكن 

نظام اإلنذار املبكر العاملني في املدرسة من وضع استراتيجيات 

استجابة مبكرة ميكن استخدامها لدعم الطالب املعرضني للخطر 

بطرق محددة حتى يتسنى لهم البقاء في املدرسة. 

كما أن املعلومات املعروضة في دليل برمجة نظام اإلنذار املبكر 

EWS تستند إلى خبرات من أنشطة SDPP في كمبوديا والهند 

وطاجيكستان وتيمور الشرقية. وقد قامت كل من هذه البلدان 

بتصميم نظام إنذار مبكر EWS وتنفيذه بناًء على العوامل الفريدة 

التي تسهم في التسرب املدرسي في كل بلد. يوفر هذا الدليل 

إرشادات خطوة بخطوة لتمكني قادة التعليم من إنشاء أنظمة 

اإلنذار املبكر واستخدامها ومراقبتها واحلفاظ عليها في املدارس 

عبر نظام التعليم لديك. 

يقدم دليل نظام اإلنذار املبكر EWS ثماني خطوات:

•  اخلطوة األولى: فهم التسرب

EWS اخلطوة الثانية: استخدام نظام اإلنذار املبكر  •

•  اخلطوة الثالثة: البدء

•  اخلطوة الرابعة: حتديد الطالب املعرضني للخطر 

•  اخلطوة اخلامسة: االستجابة األولى للتسرب

•  اخلطوة السادسة: بناء الشراكات 

•  اخلطوة السابعة: إعداد املدارس واملجتمعات 

•  اخلطوة الثامنة: دعم نظام اإلنذار املبكر EWS واحلفاظ عليه.

يستخدم نظام اإلنذار املبكر نظاًما وإطاًرا منظًما لتمكني املعلمني 

من التعرف سريًعا على الطالب املعرضني خلطر التسرب املدرسي. 

باإلضافة إلى اإلطار، فإن نظام اإلنذار املبكر يرشد املعلمني 

واألسر واملجتمعات بشأن استخدام نظام االستجابة اخلاص بهم 

واالستراتيجيات األخرى لدعم الطالب املعرضني للخطر للحفاظ 

عليهم في مدارسهم. وسيرشدك دليل اإلثراء التعليمي هذا بشأن 

إنشاء برامج اإلثراء التعليمي في املدارس لدعم الطالب الذين 

حددهم نظام اإلنذار املبكر كطالب معرضني خلطر التسرب. 

القسم األول          
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فهم التسرب
الوحدة األولى القسم األول

منع التسرب املدرسي
دليل برمجة برنامج اإلثراء التعليمي
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فهم التسرب
اختبر البرنامج التجريبي ملنع التسرب املدرسي )SDPP( مجموعة مختلفة من األنشطة في برامج اإلثراء التعليمي 

بهدف احلد من التسرب املدرسي في كمبوديا والهند وطاجيكستان وتيمور الشرقية. مت تصميم دليل البرمجة هذا 

لزيادة إمكانات املعلمني على مستوى العالم املهتمني مبنع التسرب املدرسي أو احلد منه من خالل إنشاء برامج إثراء 

تعليمي لطالبهم.  يشتمل هذا الدليل على نوعني من برامج اإلثراء التعليمي: البرامج التعليمية والبرامج الالمنهجية. 

تهدف هذه البرامج إلى حتسني حضور الطالب، وسلوكياتهم  وأداء املقررات الدراسية – يشار إلى ذلك أحياًنا باسم 

“أبجديات” منع التسرب. 

ملاذا يعد التسرب أمًرا مهًما؟
يعد منع التسرب أحد القضايا محل االهتمام اجلديدة نسبًيا في 

التعليم على الصعيد الدولي. لقد تركز االهتمام خالل العقدين 

املاضيني على زيادة إقبال األطفال على املدارس، وزاد االهتمام في 

اآلونة األخيرة بجودة التعليم، مبا في ذلك، طرق التدريس، واملواد، 

واملوارد من أجل حتسني حتصيل التعلم. وقد حتول االهتمام 

مؤخًرا لتضمني جهود منع التسرب والتكرار. على الرغم من أن 

األبحاث التي أجريت على التسرب في البلدان النامية قد قامت 

بعمل معقول في وصف الطالب املتسربني، فالزالت هناك معلومات 

ضئيلة بشأن الطرق الناجحة ملنع التسرب.

يتسرب األطفال من املدارس ألسباب مختلفة. كما يحدث التسرب 

أيًضا في مراحل التعليم املختلفة للطالب. وبغض النظر عن السبب 

أو التوقيت، فإن التسرب من التعليم يكبد الطالب واألسر 

واملجتمعات والبلدان تكاليف باهظة. عندما يتسرب الطالب من 

املدارس، تفقد وزارات التربية والتعليم العائد على االستثمار املرجو 

من تعليم الطالب الذين لم يكملوا تعليمهم. كما أن األسر التي 

ضحت غالًبا إلرسال أطفالها إلى املدارس ال حتصل على 

االستفادة الكاملة من استثمارهم. عندما يتسرب الطالب من 

املدارس، فإنهم يغادرون دراستهم دون احلصول على أي مهارات 

أو شهادات لتعظيم إنتاجيتهم وإمكانية حصولهم على وظيفة أو 

دخل. عندما تتسرب أعداد كبيرة من الطالب من املدارس، تقل 

إسهاماتهم في رفاهية مجتمعاتهم واملجتمع ككل1.

أثبتت األبحاث أن التسرب املدرسي يترتب عليه:

أرباح أقل بكثير على مدى احلياة؛  •

مستويات بطالة أعلى؛  •

زيادة انتشار السلوك املعادي للمجتمع، مبا في ذلك ارتفاع   •

معدالت اجلرمية وارتفاع معدالت السجن؛

ارتفاع معدالت تعاطي املخدرات؛  •

مستوى متدني من الصحة؛  •

زيادة انتشار السلوك العدائي والعنيف؛  •

مستويات أقل من املشاركة في األنشطة املدنية، مبا في ذلك   •

التصويت؛

زيادة انتشار األسر غير املستقرة؛ و  •

معدالت تعليم أقل ألبنائهم2.  •

البحث واضح للغاية. تصبح األمور أكثر صعوبة أو أقل فائدة إلى 

حد كبير في جميع جوانب احلياة تقريًبا في حالة عدم إكمال األفراد 

للتعليم األساسي. وميكن رؤية اآلثار السلبية في جميع أنحاء 

العالم. وتبني األمناط العاملية أيًضا أنه كلما قلت سنوات بقاء 
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الطالب في التعليم وكلما كان تسربهم من التعليم في وقت مبكر، 

كانت اآلثار السلبية أكبر.

ما هو التسرب؟
يختلف تعريف التسرب املدرسي وكيفية قياسه من بلد آلخر. وفي 

بعض البلدان، قد يصبح مجرد اإلقرار بتواجد التسرب أمًرا مثيًرا 

للجدل واخلالف. ورغم عدم وجود إجماع بشأن كيفية تعريف 

التسرب وقياسه، هناك بعض املبادئ التوجيهية املشتركة التي متثل 

إطاًرا للنقاش.  

ميكن تعريف التسرب كالتالي:  

طالب التحق بالدراسة في وقت ما أثناء العام الدراسي   •

السابق لكنه غير مسجل في العام الدراسي احلالي - تسرب 

بني الصفوف؛ 

طالب التحق بالدراسة في بداية العام الدراسي أو أثنائه، لكنه   •

فشل في إكماله - تسرب في الصف؛ 

طالب أكمل مرحلة واحدة من التعليم األساسي )على سبيل   •

املثال، املرحلة االبتدائية( لكنه فشل في االلتحاق باملرحلة 

التالية )على سبيل املثال، املرحلة اإلعدادية( - تسرب في 

االنتقال من مرحلة إلى أخرى.3 

أظهر فحص البيانات اخلاصة بالتسرب املدرسي أن هناك أمناًطا 

من التسرب املؤقت والتسرب الدائم. 

يشير التسرب املؤقت إلى الطالب الذين تركوا املدرسة لكن من 

احملتمل أن يلتحقوا بها مرة أخرى في وقت من األوقات. ويشمل ذلك:

التسرب املتقطع: يتم تصنيف الطالب الذين توقفوا عن احلضور 

في املدارس بسبب احتياجات اقتصادية مؤقتة أو بسبب مرض أو 

غيرها من األحداث غير املتوقعة كتسرب قصير املدى أو “تسرب 

متقطع”. يتميز هذا النوع من التسرب باحلضور املتقطع 

واالستبعاد من أعمال الفصل الدراسي وقلة التعلم. 

التسرب بسبب األحداث: يعتبر “التسرب بسبب األحداث” مبثابة 

استجابة حلدث أو أكثر من األحداث املهمة في حياة الطالب. 

ويستمر هذا النوع من التسرب لفترة أطول. يشمل هذا النوع من 

التسرب هجرة األسر أو وفاة أحد الوالدين أو كليهما، أو الصدمات 

األسرية األخرى، مبا في ذلك املرض والبطالة. ميكن أن تتضمن 

األحداث في املدارس الصراع بني الطالب وبني الطالب واملعلمني، 

والذي ميكن أن يؤدي إلى تسرب مدرسي مؤقت. 

على الرغم من أن التسرب املؤقت يشير إلى أن الطالب سيعود إلى 

املدرسة، فإنه قد يترتب عليه مغادرة املدرسة لفترات طويلة. ويعمل 

ذلك على زيادة احتمالية التسرب الدائم، ألن الطالب العائد 

سيتجاوز عمره غالًبا الصف األخير الذي كان ملتحًقا به، وسيكون 

قد تخلف عن دروسه، وانفصل عن أقرانه وعن عملية التعلم، أو 

سيواجه ضغوًطا اجتماعية واقتصادية أكبر ملغادرة الدراسة من 

أجل الزواج أو كسب املال.

وُيعتبر التسرب دائًما عندما ال تتم إعادة االلتحاق باملدرسة بعد 

تركها، بغض النظر عما إذا كان التسرب يحدث في الصف، أو بني 

الصفوف، أو أثناء االنتقال من مرحلة ألخرى.  

يقول إمي فيبول، طالب في الصف العاشر في بانتي مينتشي، وهي مقاطعة تقع في شمال غرب كمبوديا، “أشعر بالسعادة 

الغامرة ألنني أكملت 9 سنوات من التعليم األساسي ... وألتزم بأن أصبح مهندًسا في املستقبل”. وقبل ذلك بعام، كان 

نظام اإلنذار املبكر قد حدد فيبول كأحد الطالب املعرضني خلطر التسرب املدرسي. ويشعر والده، هيو اين، بالسعادة 

الشديدة بسبب الدعم الذي تلقاه ابنه في املدرسة لتحسني أدائه.  ويوضح فكرته قائاًل، “نظًرا ألنني تلقيت تعليًما محدوًدا، 

فلم يكن أمامي سوى فرص العمل التي تتطلب مهارات محدودة، ولم أستطع كسب الكثير من املال. وأود أن يحصل ابني 

على فرص أكبر.”

التعليم يجعل احللم مبستقبل أفضل ممكًنا
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يندرج املتسربون في هذه الفئة حتت مجموعتني – املتسربون غير 

املستقرين واملتسربون املستقرون:4  

“املتسربون غير املستقرين”  بشكل عام هم األطفال األكبر سًنا الذين 

ال يحضرون الدراسة في املدارس ومن غير احملتمل أن يعودوا 

ليستكملوا دراستهم. وتعتبر املخاوف التي تواجه هؤالء األطفال 

بشأن العودة إلى املدارس كافية ملنعهم من القيام بذلك. فهم غالًبا ما 

يشعرون باخلجل بسبب كبر سنهم على االلتحاق بصف معني، 

واضطرارهم إلى احلضور مع أطفال أصغر منهم سًنا، كما أنهم 

يحذرون من االستهزاء الذي قد يتعرضون له من قبل الطالب األصغر 

سًنا. كما أنهم قد يشككون هم وأسرهم في الفوائد التي سيحصلون 

عليها حال عودتهم إلى املدرسة، خاصة إذا كانوا يعتقدون أن 

فرصهم في التخرج أو استكمال املرحلة الدراسية ضئيلة.

“املتسربون املستقرون”  هم األطفال املستقرون في كسب العيش 

أو في أعمالهم. ويعمل هؤالء األطفال مع أسرهم، أو يعملون في 

مهن أخرى، أو يتعلمون التجارة. ويعتبر قرارهم بعدم العودة إلى 

املدرسة انعكاًسا إلدراكهم لقيمة تلقي املزيد من التعليم. غالًبا ما 

يكون األطفال أصحاب “التسرب” الدائم فوق السن احملدد عندما 

يتسربون من املدرسة االبتدائية.5  

ومن املفارقات أن النجاح الذي مت حتقيقه بعد عقدين من العمل 

لزيادة معدالت االلتحاق بالتعليم قد صاحبه زيادة في معدالت 

التسرب، مع وصول التعليم إلى السكان األكثر عرضة للخطر. إن 

جهود حركة التعليم للجميع )EFA( واألهداف اإلمنائية لأللفية 

)MDG( املبذولة في اآلونة األخيرة والتي تركز على إحلاق جميع 

األطفال باملدارس واإلبقاء عليهم في دراستهم لم حتقق النتائج 

املرجوة منها في قمة داكار للتعليم للجميع عام 2000. 

يشير التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام 2015   )اليونسكو، 

2015، ص، 101( إلى أنه بالرغم من أن النسبة املئوية لألطفال في 

إحدى املجموعات الذين وصلوا إلى الصف األخير في املرحلة 

االبتدائية قد زادت بشكل عام منذ سنة 2000، فإن البيانات الواردة 

من البلدان منخفضة إلى متوسطة الدخل تشير إلى أن النسبة املئوية 

لألطفال الذين بدأوا التعليم وأكملوه لم يطرأ عليها تغيير يذكر. في 

الواقع، لقد توقفت معدالت إمتام املرحلة االبتدائية في أفريقيا-جنوب 

الصحراء الكبرى )58%( وفي جنوب وغرب آسيا )%64(.  

يتسرب 20% من األطفال من املدارس قبل إمتام الصف األخير من 

التعليم االبتدائي في 32 بلًدا، وأكثرهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

 الكبرى.  وفًقا ألحد حتليالت املجموعات، فإن 13 فقط من بني 

106 بلًدا سيدخل 97% من أطفالهم إلى املدارس ويصلون إلى 

الصف األخير. واألمر األكثر مدعاة للقلق هو حقيقة أن االجتاهات 

ُتظهر انخفاًضا أكثر شدة في التقدم على مدى السنوات األربع 

املاضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الصراع العاملي.6   

ما هي العوامل والظروف التي تتسبب في 
التسرب املدرسي؟
إطار فهم التسرب املدرسي

تؤكد األبحاث التي أجراها برنامج SDPP أن هناك مزيج من 

العوامل واخلصائص التي تؤثر على أسباب تسرب الطالب من 

املدارس. وميكن تصنيف هذه العوامل في أربعة مجاالت: املجال 

الفردي، ومجال األسرة، ومجال املدرسة، ومجال املجتمع. وُيبرز 

التفاعل بني املجاالت األربعة أن الطالب الذين يتسربون من 

املدارس يتعاملون مع عوامل متعددة حتدث على مستويات متعددة 

وفي أوقات مختلفة في حياتهم. وتتضمن هذه املجاالت السياسات، 

واملمارسات، واإلجراءات التي تطبقها أنظمة التعليم لدعم املشاركة 

التعليمية - أو بشكل معاكس - مناهضتها.                 

1. املجال الفردي:

يوضح الشكل 1أ في الصفحة التالية املستوى الفردي أو 

اخلصائص التي متيز كل طالب. على الرغم من أن القضايا املالية 

تعد من بني أهم العوامل املؤثرة في قرارات التعليم التي يتخذها 

الطالب، فإن رغبته الشخصية والدافع الذي يحركه حلضور 

الدراسة في املدرسة - يتأثر ذلك جزئًيا باألسرة واملدرسة - تعتبر 

أيًضا عوامل مهمة للغاية في حتديد ما إذا كان الطالب سيمكث في 

املدرسة أم ال. هناك عوامل عدة تواجه الطالب، وتتراوح تلك 

العوامل بني مسؤوليات األسرة أو مسؤوليات العمل ومواقفهم 

وتوقعاتهم حول ما يريدون حتقيقه في حياتهم التي تتأثر 

باالستمرار في الدراسة أو االنقطاع عنها.
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2. مجال األسرة:

هناك تأثيرات حتدث على مستوى األسرة وترتبط ارتباًطا وثيًقا 

بالعوامل التي حتدث على املستوى الشخصي. وقد متتد هذه 

التأثيرات إلى ما وراء األسرة األساسية، اعتماًدا على الثقافة 

املوجودة. يقوم اآلباء، في معظم احلاالت، باتخاذ القرارات اخلاصة 

بتعليم أبنائهم. وفي بعض احلاالت، يقوم بعض أفراد األسرة أو 

العائلة اآلخرين باتخاذ القرار، السيما في حالة األيتام أو األطفال 

الذين يعيشون بعيًدا عن آبائهم. ومع ذلك، فإن القرارات ملزمة وفي 

الغالب ال يكون لدى األطفال خيار في اتباع مسار مختلف عن 

املسار الذي حددته لهم أسرهم. 

يوضح الشكل 1ب في الصفحة التالية العوامل املرتبطة بتأثير 

األسرة على قرار الطالب مبغادرة املدرسة أو البقاء فيها. 

الشكل 1أ

املجال الفردي
اخلصائص األساسية للفرد

السن األعلى لاللتحاق 
باملدرسة )متوسط السن 

للصف(

وجود إعاقة/مرض النوع
متكرر

املسؤوليات األولية لسن البلوغ
التكلفة االقتصادية/
تكلفة الفرصة/العمل

الزواج/األبوة

املواقف والقيم والسلوكيات االجتماعية
مجموعة األقران املعرضة 

ملخاطر عالية/السلوك 
االجتماعي

اإلعجاب مبن غادروا 
الدراسة

األداء املدرسي
مستوى التحصيل 

املتدني
االحتفاظ/جتاوز سن 

الصف الدراسي

التوقعات التعليمية احلضور الضعيف
الضعيفة

االلتزام الضعيف 
 بالدراسة/ضعف 

االهتمام

السلوك املدرسي
سوء السلوك/اإلهمال

املشاركة املدرسية
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في بعض احلاالت، قد تريد األسر بالفعل أن يظل الطفل في 

املدرسة، لكن االحتياجات املالية امللحة تدفعهم إلى التسرب. إن 

الوضع االقتصادي لألسر، والبطالة، وزيادة عدد األطفال الذين 

يحتاجون إلى دعم وتعليم، وعوامل عدم االستقرار مثل األسر ذات 

العائل الوحيد والهجرة قد تقوض قدرة األسرة على اإلبقاء على 

األطفال في املدرسة. وفي هذه احلاالت، ميكن رؤية منط التسرب 

املؤقت واملتقطع. وفي مثل هذه احلالة، يحضر الطفل جزًءا من 

العام الدراسي حتى تضطره الظروف إلى االنقطاع. ولكن مبجرد 

أن يتغير الوضع وتصبح األمور أكثر مالءمة للمشاركة في 

الدراسة، يعود الطفل إلى املدرسة في وقت الحق من العام 

الدراسي احلالي. 

وهناك عوامل أسرية أخرى ميكن أن تؤدي إلى تفاقم احتماالت 

التسرب. قد ال يكون هناك تقليد أو تقدير ألهمية التعليم داخل 

األسرة. فقد تكون األسر مت استبعادها في وقت سابق من التعليم 

بحكم العرق أو الطائفة. وقد يكونوا هم أنفسهم لم يدخلوا مدرسة 

مطلًقا أو كانت عالقتهم بالتعليم أو مشاركتهم فيه ضعيفة. فحتى 

إذا أحلقوا أبناءهم في التعليم، فلن يكون التعليم عاماًل مهًما في 

حياتهم أو معيشتهم. في هذه احلاالت، يقل احتمال عودة الطفل 

إلى االنخراط في الدراسة مرة أخرى، حتى إذا سنحت له الفرصة.

3. املجال املدرسي:

ليست األسر هي العامل الوحيد الذي يؤثر على قرارات التعليم. 

ميكن أيًضا للعوامل املرتبطة باملدارس أن تؤثر بشكل كبير على 

بقاء الطفل في املدرسة من عدمه، كما هو موضح في الشكل 1ج 

في الصفحة التالية. وتتضمن اعتبارات مستوى املدرسة:

اخلصائص املادية للمدرسة، والسالمة املدرسية، وتوفر دورات   •

مياه منفصلة للفتيات؛

املسافة بني املدرسة ومنازل الطالب؛  •

توفر املكتبات أو وسائل الدعم األخرى؛  •

مستوى تغيب املعلمني؛ و  •

الوصول إلى الوسائل في املدرسة.   •

تهتم األسر أيًضا بالعوامل املدرسية عند اتخاذ قرارات التعليم 

اخلاصة بأطفالهم. وتتضمن بعض العوامل املهمة: 

جودة التدريس ومالءمته:  هل جودة التدريس مقبولة و/أو هل   •

تلبي توقعات اآلباء؟ هل يتقن الطفل املهارات التي من املتوقع 

أن ُتكسبها له املدرسة؟ هل يؤدي برنامج الدراسات إلى إتاحة 

فرص في املستقبل - سواًء كانت تتمثل في مزيد من التعلم 

الشكل 1ب

سرة
مجال األ

اخلصائص األساسية لألسرة
وضع اجتماعي 

واقتصادي ردئ/ضعيف
األقلية في العرق/الطبقة 

االجتماعية/اللغة 
 انخفاض مستوى

تعليم اآلباء
 عدم العيش مع

الوالدين الطبيعيني

عدد كبير من األشقاء، عدم عمل اآلباء
 خصوًصا حتت 
سن 5 سنوات

انفصال األسرة )على 
سبيل املثال، الطالق، 

الوفاة(

 زيادة تنقل
األسرة

املشاركة األسرية/االلتزام بالتعليم
 تسرب أحد
األشقاء

 اتصال ضعيف
باملدرسة

 أهمية طفيفة
للتعليم



صفحة 26          القسم األول

كرييتف أسوشيتس انترناشونال

أو إمكانات كسب املال؟ هل متثل لغة التدريس إضافة أم 

عائًقا ألداء الطالب ومشاركتهم وهل يتم تقديرها أم رفضها 

من قبل اآلباء؟

بيئة الدعم واالحتفاء واألمان:  هل املدرسة مكان آمن؟  هل   •

يعامل املعلمون الطالب باحترام ولطف؟  هل يساوي املعلمون 

بني الطالب في املعاملة؟ هل يتم جتاهل بعض الطالب أو 

التقليل من شأنهم؟  هل يتعدى املعلمون على الطالب بالضرب 

أو السباب؟  هل يشكل الطالب اآلخرون تهديًدا للسالمة أو 

الرفاهية؟  هل ُيتاح جلميع الطالب املشاركة بشكل متساو أم 

يتم استثناء البعض بسبب قدراتهم أو نوعهم، أو الطبقة 

االجتماعية والعرق؟

4. املجال املجتمعي:

على الرغم من أن الطالب وأسرهم هم الفاعلون الرئيسيون في 

عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بالتسرب من املدرسة، إال أن 

حياة الطالب هي جزء ال يتجزأ من سياق مجتمعهم األوسع. 

يعرض الشكل 1د مجموعة من العوامل املجتمعية التي تؤثر على 

قرارات التسرب من املدرسة أو البقاء فيها. على سبيل املثال، قد 

حتد املعايير الثقافية في الغالب من فرص الفتيات أو األطفال ذوي 

االحتياجات اخلاصة لاللتحاق باملدرسة والبقاء فيها. كما أن 

الصراعات واألزمات املوجودة في املجتمع قد جتعل من الذهاب إلى 

املدرسة أمًرا صعًبا أو خطًرا. قد متنع املعيشة في املجتمعات 

النائية أو الريفية الطالب من احلضور بانتظام، مما قد يؤدي إلى 

ضعف األداء وبالتالي اضطرارهم إلى التسرب من املدرسة. 

تتضمن العوامل األخرى الظروف املوسمية القاسية مثل الفيضانات 

واالنهيارات األرضية، أو تساقط الثلوج بشكل غزير، أو احلرارة 

الشديدة، التي قد جتعل من الذهاب إلى املدرسة أمًرا خطيًرا أو 

مستحياًل في بعض األحيان. 

5. املجال السياسي: 

باإلضافة إلى املجاالت األربعة الرئيسية، يجب األخذ بعني االعتبار 

أيًضا مدى تأثير السياسات احلكومية على القرارات التي تتعلق 

بالتسرب من املدرسة. قد تؤدي السياسات إلى احلد من التسرب 

املدرسي أو زيادته.  على سبيل املثال، قد يؤدي التعليم اإللزامي 

- خاصًة إذا مت تعزيزه باملنح التعليمية أو اإلعانات - إلى بقاء 

الطالب في املدرسة، في حني يؤدي حتديد العام الدراسي بشكل 

يتعارض مع وقت احلصاد إلى زيادة نسبة غياب الطالب مما قد 

يؤدي إلى تسربهم من املدرسة. 

الشكل 1ج

سي
املجال املدر

الهيكل
 االلتحاق باملدرسة
على نطاق واسع

 تركيز أكبر على
 األقليات وأصحاب
الدخل املنخفض

 املسافة بعيدة
 للغاية/عدد قليل

للغاية من املدارس

 عدم وجود مدارس 
 ملا بعد املرحلة

االبتدائية

 عدم وجود املرافق 
)على سبيل املثال، 
املراحيض( واملواد

أداء العمل
مستوى “جودة” 
منخفض للمدرسة

عدم األمان )على سبيل 
املثال، وجود عصابات، 

عقاب بدني(

جودة تدريس منخفضة/
معدل غياب مرتفع 

للمعلمني

 غياب احلزم
في التدريس

عدم وجود عالقة مع 
البالغني في املدرسة

 لغة التدريس ليست
اللغة األصلية للطفل

املنهج غير مالئم
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املجال املجتمعي

الشكل 1د

منطقة حضرية/منطقة 
فقيرة

منطقة ريفية عدد كبير من الفقراء، أقليات، مولودون في 
اخلارج، والد وحيد، آباء تلقوا مستوى 

منخفض من التعليم

 وجود صراعات، طوارئ،
هشاشة سياسية

املعرفة الثقافية بطقوس االنتقال 
من مجموعة ألخرى التي حتول 

دون االلتحاق باملدرسة

السياسات التي تؤثر على التسرب

• التعليم اإللزامي
• التعليم املجاني

• سن بدء الدراسة
• حقوق األطفال

• الرسوم املدرسية
• اإلعانات/املنح الدراسية

• متطلبات الزي املوحد
• توفير الكتب املدرسية

• االمتحانات
• التطوير/االحتفاظ التلقائي

• احلصص النسبية
• احلد األدنى لسن االلتحاق بالصفوف الدراسية

• حجم الفصل
• التقومي )العام الدراسي(

• وسائل املواصالت
• التحويالت املدرسية

السياق القانوني
• إمكانية الوصول واملرافق اخلاصة بالفتيات

• املساكن/الفنادق
• املسافة إلى املدرسة

املرافق املدرسية

• قواعد السلوك
• العقاب البدني

• التعامل احملبب للمدارس مع األطفال
• لغة التدريس

• املنهج الدراسي
• التطوير املهني

 توظيف املعلمني، وتدريبهم 
وسلوكهم املهني

• اخلدمات العالجية/الدروس اخلصوصية
• األنشطة الالمنهجية
• املشاركة املجتمعية

• التغذية املدرسية

خدمات الدعم املدرسي

• سن الزواج
• احلمل

• طقوس االنتقال من مجموعة ألخرى

املمارسات الثقافية
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تندرج سياسات التعليم في خمس مجموعات رئيسية:

حتدد اجلوانب القانونية للتعليم املعايير التي حتكم العملية   •

التعليمية، وما الذي يقدمه النظام التعليمي، وما املتوقع أن 

يسهم به املنزل، والقواعد التي ستطبقها املدارس والطالب.  

تتعامل املرافق املدرسية مع البنية التحتية املادية، بشقيها   •

املتعلق باملوقع واملتعلق باخلصائص املميزة. 

تتعامل إدارة املعلمني مع كيفية تدريب املعلمني، وتعيينهم   •

وتوزيعهم، والسلوكيات املهنية والتعليمية التي يجب توافرها 

لديهم، والسياسات الدراسية التي هم بصدد تنفيذها. 

تشير خدمات الدعم املدرسي إلى السياسات/البرامج التي يتم   •

تقدميها لتحسني مشاركة الطالب في املدرسة.

ميكن معاجلة املمارسات الثقافية من خالل السياسات أو   •

القوانني احلكومية، مثل سن الزواج القانوني، على الرغم من 

أنه يتم في الغالب رفض القواعد احلكومية. 

أسباب التسرب في الدول النامية

في الدول النامية، يحدث التسرب بشكل عام في املرحلة الثانوية. 

على الرغم من أن الغالبية العظمى من األطفال في الدول املتقدمة 

يكملون املرحلة الثانوية، إال أن معدالت التسرب في تزايد، خاصة 

في الواليات املتحدة األمريكية.  تندرج أسباب التسرب الرئيسية 

في الدول املتقدمة في خمس فئات:

أحداث احلياة: قد تكون قرارات الطالب بالتسرب من املدرسة   •

ناجتة عن أشياء حتدث خارج نطاق املدرسة، مثل احلمل، 

والقبض عليهم، واحلاجة إلى العمل إلعالة أفراد أسرتهم. 

نقص الدعم:  قد متتنع األسر التي ال تستطيع تقييم التعليم أو   •

حتقيق تطلعاتها العالية بالنجاح األكادميي عن توفير الدعم 

املالي واملعنوي الالزم، باإلضافة إلى نقل وجهات نظرهم حول 

التعليم وبالتالي ال يرى الطالب فائدة من بقائه في املدرسة أو 

في الدراسة. 

حاالت االختفاء التدريجي من الدراسة: يؤدي اإلحباط وامللل   •

من املدرسة أو الفشل في فهم صلتها بالواقع والفائدة منها 

إلى تسرب الطالب مبجرد وصولهم إلى السن القانوني الذي 

ميكنهم من ترك املدرسة.

حاالت اإلخراج من الدراسة: قد تشجع املدارس ذاتها الطالب   •

الذين يصعب التعامل معهم، أو الذين يشكلون خطًرا أو ضرًرا 

على جناح املدرسة لترك املدرسة بأساليب ضمنية أو صريحة، 

مثل الترتيب لنقلهم ملدارس أقل في املستوى أو إسقاطهم من 

القوائم املدرسية بسبب فشلهم في مادة بشكل مفرط، أو تغيبهم 

أو كبر سنهم. 

الفشل في حتقيق جناح:  إن الطالب الذين يعانون من فشل   •

مزمن في الدراسة ألسباب متعددة - منها نقص الدعم 

األكادميي، أو عدم تلبية احتياجاتهم املعنوية واالجتماعية - قد 

يتركون املدرسة في النهاية حيث يفشلون بشكل كبير في 

دراساتهم.7  

على الرغم من وجود عدد قليل من الدراسات التي تناقش أسباب 

التسرب في الدول النامية، إال أن األسباب متشابهة إلى حد كبير، 

بالرغم من وجود مستويات مختلفة من الشدة. في املرحلة االبتدائية، 

ُتظهر األبحاث أن الطالب الذين يعانون من التحصيل املتدني، أو 

قاموا بتكرار الدراسة في نفس الصف، أو الذين جتاوزوا السن، أو 

يكثر غيابهم، أو ينحدرون من أسر فقيرة هم أكثر عرضة للتسرب. ال 

يبدو أن عوامل مثل تأثير األقران أو التزام األسرة بالتعليم، أو غيرها 

من العوامل املرتبطة بالتسرب املدرسي تعتبر عوامل مهمة بالنسبة 

لألطفال األصغر سًنا. لكن مع تقدم الطالب في السن أو انتقالهم إلى 

صفوف أعلى، تصبح هذه العوامل باإلضافة إلى عوامل أخرى، مثل 

املسؤوليات التي يتحملها الطالب في بداية سن البلوغ ومشاركة 

األسرة في العملية التعليمية، أكثر أهمية.8 

يبدو أن هناك عامالن هما األكثر أهمية في الدول النامية: فقر األسر 

واحلاجة إلى عمل األطفال في مزارع األسرة، أو في أعمال بسيطة 

أو في أي مكان آخر للمساعدة في إعالة أسرهم.  

تتضمن العوامل املهمة األخرى في الدول النامية: 

التحصيل املتدني للطالب؛   •

اإلعادة املتكررة للصفوف؛   •

زيادة نسبة غياب الطالب؛   •

جتاوز الطالب لسن صفوفهم؛  •

تدني االلتزام أو عدم اهتمام الطالب وأولياء أمورهم باملدرسة؛  •

اإلصابة بإعاقة أو أمراض متكررة؛  •
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قام  احتاد أبحاث الوصول واالنتقال واملساواة 

بجامعة ساسكس بنشر سلسلة من الدراسات تبحث 

في موضوع التسرب املدرسي - وخاصة االنتقال 

إلى صفوف مختلفة والعوامل التي تؤدي إلى 

التسرب املدرسي في الدول النامية، وهي متوفرة 

.www.create-rpc.org :على اإلنترنت على

للقراءة في املستقبل

تدني احلالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة؛  •

املسافة بني املنازل واملدارس؛ و  •

النوع.9  •

ُيالحظ في الدول النامية أن هناك عامل واحد مهم يسيطر على 

الكتابات اخلاصة بالتسرب املدرسي: احلالة االقتصادية/املالية للطالب. 

إن فقر األسرة يدفع األطفال لترك املدرسة قبل األوان بسبب احلاجة 

إلى العمل لكسب املال، واملساهمة في األعمال الروتينية في املنزل أو 

في األعمال األسرية، أو عدم القدرة على دفع املصروفات املرتبطة 

باملدرسة، مثل الرسوم، والكتب/اللوازم، والزي املدرسي، إلى غير ذلك. 

على الرغم من أن العوامل املالية قد تكون هي السبب الرئيسي 

للتسرب املدرسي لطالب املرحلة االبتدائية والثانوية، تشير أبحاث 

SDPP10 إلى أن العوامل املرتبطة باملدرسة والعوامل األكادميية 

تسهم أيًضا بشكل كبير في التسرب املدرسي. يعرض الرسمان 

البيانيان التاليان إجابات من مقابالت متت في عام 2011 مع ما 

يقرب من 2500 طالب متسرب أو معرض خلطر التسرب في 

 .SDPP البلدان األربعة التي نفذت برنامج

في حني أن دراسات SDPP قد أكدت أن العوامل االقتصادية هي 

السبب الرئيسي للتسرب، فقد ُذكرت أيًضا العوامل املدرسية، مبا 

في ذلك: الدرجات املنخفضة، والرسوب في االمتحانات، والتخلف 

في الدروس، وتدني مستوى التدريس، واملعلمون املسيئون، وكراهية 

املدرسة، والبيئة غير اآلمنة، وطلب ترك املدرسة. 

الطالب املعرضون للخطر
العوامل األكثر شيوًعا التي تؤدي إلى التسرب
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SDPP العوامل األربعة الرئيسية التي تتسبب في التسرب في الدول التي طبقت برنامج

اقتصادي أكادميي كراهية املدرسة املرض

الهند كمبوديا تيمور الشرقية طاجيكستان
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كيف ميكننا منع التسرب؟ 
لقد أجريت العديد من احملاوالت ملعاجلة التسرب املدرسي وحققت 

مستويات جناح مختلفة. إن مراجعة كتابات برنامج SDPP لعام 

2011 بشأن تدخالت التسرب املدرسي تصنفها إلى خمس فئات، 

حيث تعالج كل فئة نوًعا مختلًفا من املشكالت:

تعالج التدخالت األكادميية بشكل مباشر مشكالت أداء الطالب   •

من خالل حتسني املناهج بحيث تلبي احتياجات الطالب بشكل 

أفضل، أو توفير دورات تعليمية أكادميية خارج الفصل 

الدراسي، أو تضمني فصول خاصة )على سبيل املثال، التعلم 

مبساعدة الكمبيوتر، ومهارات حل املشكالت(.

حتاول التدخالت املالية تخفيف عبء التكاليف املدرسية أو   •

تعويض تكلفة الفرصة البديلة للطالب املستمرين في املدرسة 

بداًل من املساعدة في املنزل أو كسب املال من العمل.

تستند التدخالت الصحية إلى افتراض أن األطفال ال ميكنهم   •

حتقيق التعلم املثالي إذا كانوا يعانون من مشكالت صحية 

تقلل من قدرتهم على التركيز أو تتسبب في غيابهم، لذلك قد 

يوفروا التطعيمات، أو عالج التخلص من الديدان أو يقدموا 

الغذاء لألطفال.

تعالج التدخالت الشخصية/االجتماعية التوجهات، أو القيم، أو   •

املواقف الشخصية التي تعيق العملية التعليمية من خالل 

استخدام تقنيات مثل اإلدارة املكثفة للحاالت، أو االستشارة، 

أو مجموعات النقاش بني الزمالء، أو التوعية األسرية، أو 

برامج التدريب، أو التوجيه الذي يقوم بها طاقم العمل 

باملدرسة.

تقوم التدخالت الهيكلية بتغيير السياسات التي يبدو أنها   •

تتعارض مع حضور الطالب، أو تقدمهم، أو إكمال الدراسة، 

أو وضع سياسات مثل اجلداول الدراسية املرنة التي تتناسب 

مع املسافة إلى املدرسة أو موسم احلصاد، أو التطوير 

التلقائي، والتي تتطلب استخدام اللغة القومية لألطفال في 

التدريس خالل املرحلة االبتدائية، أو زيادة إمكانات مجموعات 

اآلباء-املعلمني للتحقق من احلضور املدرسي وجودة التعليم.

يقدم اجلدول 1ز11 في الصفحة التالية أمثلة على التدخالت وفًقا 

لنوع التدخل وعوامل خطر التسرب التي يعاجلها.

على الرغم من أن بعض التدخالت التي متت مراجعتها أثبتت 

جناًحا متوسًطا في احلد من التسرب – أو في كثير من األحيان، 

املتسربون
األسباب األكثر شيوًعا للتسرب لدى األطفال
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SDPP العوامل األربعة الرئيسية التي تتسبب في التسرب في الدول التي طبقت برنامج

اقتصادي أكادميي كراهية املدرسة املرض

الشكل 1و

الهند كمبوديا تيمور الشرقية طاجيكستان
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في السلوكيات املرتبطة بالتسرب، مثل احلضور - فقد مت اختبار 

عدد قليل من التدخالت أو تقييمها بشكل صارم، وبالتالي لم يثبت 

تأثيرها عن طريق التجربة. وينطبق ذلك بشكل خاص على 

التدخالت التي مت تنفيذها في الدول النامية. 

ومع ذلك، ميكن تقدمي بعض املالحظات العامة.  

نظًرا ألن التسرب يحدث نتيجة لعوامل متعددة ومترابطة، يبدو   •

أن البرامج الواعدة هي تلك التي تستخدم مزيًجا من التدخالت 

من فئات التدخل املختلفة ملعاجلة مجاالت املخاطر املختلفة.

قد تهدف البرامج إلى التعامل مع مجموعات األطفال املعرضة   •

ملخاطر عالية - مثل الفتيات أو األطفال من األسر الفقيرة 

- لكن يجب أن تستهدف التدخالت نفسها الظروف أو 

السلوكيات الفعلية التي تؤثر على التسرب، مثل عدم القدرة 

على دفع مصروفات املدرسة أو ضعف احلضور.

نظًرا ألن التسرب من املدرسة يعد عملية متكاملة وليس حدًثا   •

فردًيا، ويتم على مدى فترة زمنية طويلة قد تبدأ في وقت مبكر 

جًدا أثناء ممارسة الطالب لدراسته، فإنه كلما متت إجراءات 

التعامل مع هذه املشكلة في موضعها الصحيح في الصفوف 

املستهدفة في وقت مبكر، أدى ذلك إلى زيادة احتمال جناح 

هذه التدخالت وبقاء الطالب في دراسته.

قد تكون معاجلة األسباب االقتصادية للتسرب املدرسي فعالة   •

باستخدام التدخالت املالية.  عادة ما حتقق التحويالت 

النقدية، واإلعانات وبرامج املنح التعليمية نتائج إيجابية 

للتشجيع على احلضور واالستمرار.  لكنها مكلفة وغالًبا ما 

تتطلب متوياًل خارجًيا. 

مجال نوع عامل اخلطر من أمثلة التدخل 

اجلدول 1ز

الفرد:

التدخالت الصحية األكادميية اخلصائص األساسية للفرد 
الشخصية/االجتماعية 

عقد دورات تثقيفية لتعليم الفتيات وقاية 
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من 

الديدان 

املنح الدراسية لرعاية األطفال في املدرسة التدخالت الهيكلية املالية املسؤوليات األولية لسن البلوغ 

التوجيه التدخالت الشخصية/االجتماعية التوجهات، والقيم والسلوكيات االجتماعية 

سنتان من املناهج الدراسية في سنة التدخالت األكادميية األداء املدرسي 
دراسية واحدة 

التدخالت املالية الشخصية/املشاركة املدرسية 
االجتماعية 

استشارات حتويل األموال 

السلوك املدرسي 

األسرة 

اإلدارة املكثفة للحاالت التدخالت الشخصية/االجتماعية 

برنامج تعليم الكبار، توفير الغذاء لألسر، اخلصائص األساسية لألسرة 
اإلحاالت للخدمات 

التدخالت املالية الشخصية/
االجتماعية األكادميية 

تعزيز جمعيات اآلباء واملعلمني مشاركة األسرة في التعليم  التدخالت الشخصية/االجتماعية 

حتسني املرافق املدرسية الهيكل  التدخالت الهيكلية 

التدريس باللغة األصلية للطفل أداء العمل  التدخالت الهيكلية 

ال يوجد تدخل مطابق؛ يجب قبول العوامل باعتبارها سياق ألي تدخل 

املدرسة 

املجتمع:



صفحة 32          القسم األول

كرييتف أسوشيتس انترناشونال

أظهرت التدخالت األكادميية الشخصية/االجتماعية املختلفة   •

بعض البشائر في معاجلة التسرب املرتبط بهذه املشكالت 

واحلد منه، على الرغم من انخفاض احتمالية تقييمها بدقة.  

يتضمن الدعم األكادميي التدريس املباشر، والتعليم خارج 

الفصل الدراسي، وأنشطة اإلثراء التعليمي واستخدام 

استراتيجيات التدريس األكثر تفاعلية وتشاركية وجذًبا 

لألطفال. كما يتضمن أيًضا استخدام أسلوب إدارة احلالة 

لتحسني جتربة التعلم داخل الفصل الدراسي. يعمل الدعم 

الشخصي/االجتماعي على حتسني سلوكيات الطالب، 

وأولياء أمورهم/أوصيائهم والعاملني باملدرسة.  قد تتطلب 

بعض هذه التدخالت قدًرا قلياًل للغاية من املوارد والتكاليف، 

مما يجعلها خيارات جذابة للغاية عند احلاجة إلى موارد 

لتدخالت منع التسرب.

سنقدم في الوحدات التالية أحد التدخالت - أنشطة اإلثراء 

التعليمي مبا في ذلك األنشطة التعليمية واألنشطة الالمنهجية - 

والتي أظهرت بشائر كبيرة في إبقاء الطالب في املدرسة.  
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تهدف برامج اإلثراء التعليمي إلى:

اجلدول 2أ - 
األهداف الرئيسية لبرامج اإلثراء التعليمي

تعزيز احلضور عن طريق جعل املدرسة بيئة أكثر إثارة   .1

وترحيًبا وانفتاًحا

توفير فرصة للطالب لتجربة النجاح واالحتفال به  .2

تعزيز تطوير شبكات التعلم الداعمة بني مجموعات   .3

الطالب

دعم ممارسة مهارات الطالب وتنميتها )على سبيل   .4

املثال، التعبير اللفظي والثقة بالنفس وحل املشكالت 

وحل الصراعات واملهارات األساسية وغيرها(

تصميم استراتيجيات تعلم تشاركية ومحببة لألطفال   .5

وموجهة إلى الطالب ملعلمي الفصول

مقدمة حول برامج اإلثراء التعليمي
ميكن أن تصبح املدارس أماكن يحب األطفال والشباب الصغار التواجد بها أو أماكن ال يرغبون في التواجد فيها. 

وميكن أن تصبح أماكن جذابة ومحببة وتقدم العناية واملتعة أو أماكن جتعل األطفال والشباب يشعرون بعدم 

الترحيب وعدم احلب وتدفعهم إلى امللل. يعبر الطالب عادًة عن مشاعرهم جتاه املدارس من خالل سلوكهم - يعتبر 

التسرب املدرسي إحدى الطرق األشد قسوة للتعبير عن مشاعرهم السلبية. هناك العديد من العوامل التي تسهم في 

جعل املدارس مكاًنا إيجابًيا للطالب للتعلم والنمو فيه. جلعل املدارس ذلك املكان اإليجابي ميكن إنشاء برامج إثراء 

تعليمي تتضمن أنشطة تعليمية و/أو أنشطة المنهجية. تقدم الوحدة الثانية املفاهيم املهمة لتصميم برامج اإلثراء 

التعليمي الناجحة وتنفيذها. 

تهدف برامج اإلثراء التعليمي إلى زيادة الدافع لدى الطالب 

حلضور املدرسة، خصوًصا للطالب املعرضني خلطر التسرب 

املدرسي. تقدم برامج اإلثراء التعليمي للطالب مجموعة متنوعة من 

األنشطة، على أساس دوري، جلعل املدرسة أكثر جذًبا لهم. قد 

تتضمن األنشطة الفنون والصناعات اليدوية والغناء واملوسيقى 

ورياضات األماكن املفتوحة واأللعاب. قد تقدم برامج اإلثراء 

التعليمي أيًضا الدعم األكادميي للطالب عن طريق التعليم الذي 

يستخدم استراتيجيات تعليم وتعلُّم غير تقليدية. بهذه الطريقة، 

سيصدق الطالب أن أنشطة اإلثراء التعليمي اخلاصة بهم ليست 

مجرد امتداد لليوم املدرسي املعتاد. يلخص اجلدول 2أ األهداف 

الرئيسية لبرامج اإلثراء التعليمي.

ُيعرف احلضور املتقطع بأنه عامل مهم وغالًبا ما يؤدي إلى 

التسرب. لذا من املتوقع أن تقوم أنشطة اإلثراء التعليمي بتحسني 

احلضور مما يساعد في احلد من تسرب الطالب. قد يؤدي 

األسلوب املُستخَدم في برامج اإلثراء التعليمي أيًضا إلى تنمية 
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ن أيًضا من السلوكيات  مهارات احلياة األساسية، والتي قد حُتسِّ

واألداء األكادميي، وهما عامالن أساسيان يتسببان في التسرب.

ال يوجد نوع واحد من برامج اإلثراء التعليمي. يوضح اجلدول 2ب 

اخلصائص األساسية لبرامج اإلثراء التعليمي التي صممتها فرق 

برنامج SDPP وأجرتها في الهند وطاجيكستان وتيمور الشرقية. 

تقدم هذه الوحدة مفاهيم مهمة لبرامج اإلثراء التعليمي الناجحة. 

وتنتهي مبناقشة ألنواع األشخاص الالزمني لتصميم برامج اإلثراء 

التعليمي وتأسيسها وإجرائها ومراقبتها.

 ماذا حتتاج إلنشاء برامج إثراء
الة؟  تعليمي فعَّ

تعتمد أكثر برامج اإلثراء التعليمي فعالية على بعض أو كل املبادئ 

واملمارسات واالعتبارات املتداخلة التالية لتحسني حضور الطالب 

واحلد من التسرب. ميكن تطبيق هذه املبادئ على برامج التعليم 

باإلضافة إلى األنشطة الالمنهجية. وبينما تسهم هذه املبادئ في 

الة، فإنها متثل أيًضا جزًءا من التعليم  إنتاج برامج إثراء تعليمي فعَّ

والتعلم اجليد في الفصول الدراسية املعتادة. إن تبني هذه املبادئ 

في التعليم املعتاد، على النحو املوضح في مربع النص إلى اليمني، 

ميكن أن يكون له تأثير إيجابي على املعلمني والطالب والتعليم.

اجلدول 2ب

SDPP األنواع الرئيسية لبرامج اإلثراء التعليمي

برنامج اإلثراء التعليمي التابع لبرنامج SDPP في الهند:

• ماذا: اللغة والفنون والصناعات اليدوية واألنشطة الرياضية	
• من: تالميذ الصف اخلامس	
• متى: خالل الفترة األخيرة من اليوم املدرسي	

كم عدد املرات: أربعة أيام في األسبوع )جلستان ملدة 45 دقيقة وجلستان ملدة 90 دقيقة( •	

برنامج اإلثراء التعليمي التابع لبرنامج SDPP في طاجيكستان:

ماذا: 1 ساعة تعليم + 1 ساعة أنشطة اجتماعية وترفيهية •	

من: تالميذ الصف التاسع •	

متى: بعد املدرسة •	

كم عدد املرات: 5 إلى 6 أيام في األسبوع )جلسات ملدة ساعتني( •	

برنامج اإلثراء التعليمي التابع لبرنامج SDPP في تيمور الشرقية:

ماذا: األنشطة املوضوعية باستخدام األغاني، واأللعاب، والصناعات اليدوية واملوسيقى والدراما، والعمل في  •	

مجموعات صغيرة واملناقشة
من: طالب الصف الرابع إلى السادس •	

متى: خالل وقت املدرسة أو بعدها )تبًعا للظروف اخلاصة لكل مدرسة( •	

كم عدد املرات: يوم واحد إلى يومني في األسبوع )جلسات ملدة ساعة واحدة( •	
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تشتمل هذه الوحدة على مبادئ إرشادية لبرامج اإلثراء التعليمي 

وتوصيات لـ:

إنشاء بيئات تعليم آمنة،  •

استخدام ممارسات املساواة بني اجلنسني،  •

التمتع باحلساسية الثقافية،  •

فهم مشكالت االنضباط، و   •

تلبية أمناط التعلم املختلفة.  •

تعتمد هذه املبادئ والتوصيات على ممارسات التعليم اجليدة وال 

تقتصر على برامج اإلثراء التعليمي ذات اجلودة العالية. وينبغي، 

بدالً من ذلك، استخدامها بشكل منوذجي في برامج اإلثراء 

التعليمي مع توقع أن تصبح هذه اإلجراءات والسلوكيات اإليجابية 

جزًءا من التدريس في الفصول الدراسية. وهكذا، فإن مساعدة 

املدارس على أن تصبح أماكن أكثر جذًبا لألطفال تقدم فرص تعلم 

ممتعة وجذابة وديناميكية ميكن أن يساعد في حتسني التعليم بوجه 

عام واحلد من حاالت التسرب. يقدم النص التالي املفاهيم 

األساسية لبرامج اإلثراء التعليمي الناجحة. وبعد ذلك، يقدم الدليل 

معلومات تفصيلية حول كيفية دمج هذه املبادئ في البرامج 

التعليمية واألنشطة الالمنهجية.

ما هي بعض املبادئ اإلرشادية لبرامج 
اإلثراء التعليمي الفعالة؟

يجب إشراك الطالب بنشاط في العملية التعليمية: يتعلم 

الطالب بشكل أفضل حينما يتم إشراكهم في األنشطة التعليمية 

وعندما يتم حتديهم الستكشاف وتنمية فهمهم للموضوعات. يفهم 

الطالب األفكار بشكل أفضل عندما يتم إشراكهم بنشاط في 

استكشاف األمور بداًل من مجرد إخبارهم باحلقائق. يزيد التعلم 

النشط من حتفيز األطفال واهتمامهم باملدرسة. يجب أن تتيح 

أنشطة اإلثراء التعليمي وخصوًصا البرامج التعليمية للطالب 

فرصة االستكشاف النشط وتطبيق األفكار واملفاهيم وحل 

املشكالت مع توجيه محدود من الكبار.

يجب أن تستخدم أنشطة اإلثراء التعليمي ثالثة عوامل رئيسية 

تؤثر على حتفيز اإلنسان: ينبع أقوى شكل من أشكال التحفيز 

اإلنساني، التحفيز الذاتي، من داخل اإلنسان، ويتم توجيه 

الشخص وحتريكه بواسطة نظام املكافأة الداخلي لدينا. يتم 

حتفيز األشخاص داخلًيا عندما يشاركوا في األنشطة التي 

جتعلهم يشعرون بالسعادة، ويشعرون بأنهم وجدوا ما يرضيهم 
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بشكل شخصي، وبأن هذه األنشطة ممتعة، ومتكنهم من أن 

يكونوا مبدعني. يشترك األشخاص الذين لديهم حافز ذاتي في 

األنشطة بناًء على رغبتهم وليس للحصول على مكافأة خارجية أو 

لتجنب العقاب. احلافز الداخلي هو املقابل للحافز اخلارجي والذي 

يتضمن القيام باألشياء للحصول على مكافأة خارجية مثل املال أو 

لتجنب بعض أشكال العقاب. ُيظهر البحث أنه بعد استيفاء 

االحتياجات األساسية، تؤدي املكافآت الداخلية إلى أداء أكبر 

كثيًرا من املكافآت اخلارجية. وهذا األمر صحيح بشكل خاص 

بالنسبة لألنشطة التي تتطلب تفكيًرا عالي املستوى، وحاًل 

للمشكالت وإبداًعا.

ُتعد املبادئ الثالثة التالية أساسية للتحفيز واحلفاظ على احلافز 

الداخلي وهي ضرورية جلعل األشخاص يشاركون بنشاط في 

برنامج اإلثراء التعليمي:

1. االستقاللية1 – ينساق كل األشخاص، وخصوًصا الشباب إلى 

التحكم في حياتهم واتباع االختيارات املوثوق بها والتوجيه الذاتي 

والعمل بشكل مستقل. من حلظة ميالدنا ونحن منساقون إلى أن 

نكون أشخاًصا مستقلني. كما أننا منساقون للمشي بعد أشهر 

قليلة من ميالدنا ألننا نريد أن نتحرك دون االعتماد على شخص 

آخر. وتستمر هذه القوة الكبيرة التي تدفعنا إلى كل ما نقوم به 

على مدى حياتنا. ستكون أنشطة اإلثراء التعليمي التي تعتمد على 

هذه القوة التحفيزية أكثر جناًحا بشكل كبير من البرامج التي ال 

تتيح للشباب ممارسة االختيار والتوجيه الذاتي.

2. اإلجادة – يرغب جميع األشخاص في رفع مستواهم فيما 

يقومون به، ويرغبون في اإلجناز والدخول في حتدي للوصول إلى 

توقعات عالية، ويرغبون في احلصول على فرص إلجادة املهام 

وأساليب العمل والعمل الذي يتحملون مسؤوليته. عندما يبدأ 

األطفال في املشي في البداية، فإنهم لن ميشوا بشكل جيد. إال 

أنهم لن يتوقفوا، وسيظلون يجربون وعندما يتوقفون عن الوقوع 

سيشعرون بالسعادة والفرحة مبا حققوه. ثم عندما يتمكنون من 

اجلري دون الوقوع سيصبحون أكثر سعادة. وبالنسبة لبعض 

األشخاص، تعتبر الرغبة في اجلري بشكل أسرع من اآلخرين 

وملسافات أطول دافًعا لهم لكي يصبحوا عدائني. ويظلون يحاولون 

ألن لديهم دافع إلجادة الرياضة التي ميارسونها. إنهم يرغبون في 

حتسني طريقة قيامهم باألشياء وعندما ينجحون يشعرون 

بالسعادة الداخلية. وقد يستمتعون أيًضا بتلقي التهاني من 

اآلخرين، لكن املكافآت اخلارجية ال تكون بنفس أهمية املكافآت 

الداخلية التي تنبع من داخلهم. يجب أن ُتنمي كل أنشطة اإلثراء 

التعليمي رغبة الصغار في حتسني أنفسهم. فهم قد يلتحقون 

ببرنامج تعليمي ألن معلميهم أو آباءهم طلبوا منهم القيام بذلك. 

لكنهم سينجحون فقط ويظلون في البرنامج إذا مت تعزيزهم 

وتشجيعهم على الوصول إلى اإلجادة.

3. الهدف – يرغب جميع األشخاص في أن تكون لهم قيمة 

ويحظون بالتقدير. ويرغبون في اإلسهام في اجلهود التي تؤدي إلى 

حتقيق هدف أكبر. إنهم يودون أن يصبحوا جزًءا من أسباب أكبر 

من أنفسهم وأن يشاركوا في أمور لها أهداف مهمة. يستمتع 

الناس إما باللعب في فريق أو بتشجيع فريق ألنهم يحبون أن 

يصبحوا جزًءا من جهود أكبر من أنفسهم. ويعتبر “الهدف” أيًضا 

دافًعا للوطنية لدى اإلنسان. إن سعي الشخص ألن يكون جزًءا من 

هدف أكبر إلى جانب الدافع لتحقيق االستقالل واإلجادة، ميكن أن 

يحفز اإلنسان لتحقيق أشياء عظيمة.

عندما جتمع برامج اإلثراء التعليمي بني هذه املفاهيم الثالثة 

 للتحفيز، يحقق الطالب أكثر بكثير مما يحققونه في غيابها. 

سيسهم استخدام هذه املفاهيم الثالثة في برامج اإلثراء التعليمي 

في جعل كل األنشطة ممتعة. وعندما يستمتع الطالب أثناء التحسن 

في موادهم الدراسية واكتساب مهارات جديدة واملشاركة في 

أنشطة جماعية، سيرغبون على األرجح في البقاء في املدرسة وعدم 

التسرب. إال أن أنشطة اإلثراء التعليمي يجب أال تعتبر مجرد 

“ترفيه” دون هدف، ويجب أال يتم عزلها كأحداث “فردية”. بل 

ينبغي أن تكون جزًءا ال يتجزأ من نظام دعم شامل يهدف إلى جعل 

املدارس مكاًنا ممتًعا حيث يصبح التعلم شيًئا ممتًعا للطالب. 

يجب أن جتعل أنشطة اإلثراء التعليمي من التعليم جتربة 

إيجابية: وينبغي أن تركز األنشطة على ما ميكن للطالب القيام به 

)قدراتهم( وليس على ما ال ميكنهم القيام به )نقاط إخفاقهم(. 
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“قبل االلتحاق ببرنامج اإلثراء التعليمي
كنت أتغيب عن املدرسة غالًبا ألنها لم تكن ممتعة. واآلن ال ميكنني االنتظار للذهاب إلى املدرسة 

وأتطلع إلى برنامج ما بعد املدرسة.”

~ طالب في تيمور الشرقية
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ويجب أن تستثمر برامج اإلثراء التعليمي قدرات الطالب وإمكاناتهم 

وإجنازاتهم ثم تبني عليها لتوسيع وتعميق معرفة ومهارات الطالب. 

يجب أن يبدأ تصميم برامج اإلثراء التعليمي الناجحة من االعتقاد 

بأن كل الطالب يرغبون في التعلم، والتحّسن فيما يقومون به، 

واالستمتاع واالشتراك في عملية تنميتهم وتطويرهم. ومن 

الضروري أن يتيح املعلمون ومنسقو البرامج للطالب إمكانية 

املشاركة النشطة في كل أنشطة اإلثراء التعليمي باإلضافة إلى 

العمل على إنشاء ثقافة إيجابية من التعلم والدعم.

يجب أن تكون برامج اإلثراء التعليمي شاملة: تضمن أكثر برامج 

اإلثراء التعليمي جناًحا تشجيع جميع الطالب على املشاركة 

بفاعلية، بغض النظر عن العمر أو اجلنس أو العرق أو اخللفية 

الثقافية أو الوضع االقتصادي. كما ناقشنا في املقدمة، فإن أحد 

نتائج حصول اجلميع تقريًبا على التعليم عاملًيا هو أن بعض الطالب 

يواجهون صعوبات أكادميية وخاصة الطالب من األسر التي لم 

يلتحق فيها اآلباء واألمهات بالتعليم. وعلى نحو مشابه، عندما 

يحضر كل األطفال تقريًبا في مجتمع ما إلى املدرسة، قد يؤدي 

التنوع في الطالب إلى ظهور البلطجة والترهيب والتحرش والعنف. 

وقد تؤدي املستويات العالية من التنوع أيًضا إلى التمييز العنصري 

طبًقا لسمات الطالب. على سبيل املثال، قد يجلس األوالد في مقدمة 

الفصل الدراسي بينما جتلس البنات في اخللف. أو قد يتم منح 

مجموعة من الطالب من إحدى املجموعات العرقية مقاعد للجلوس 

عليها بينما يجلس آخرون على األرض. ميكن أن تسهم هذه 

املواقف في تسرب بعض الطالب وميكن أن متنع أولئك الذين 

يحتاجون بشدة إلى التعليم من املشاركة في أنشطة اإلثراء 

التعليمي. وملواجهة هذه القوى السلبية، يجب أن يقوم مصممو 

البرنامج واملعلمون واملنسقون بصورة نشطة بإنشاء ثقافة 

الشمولية.

ويجب أن تستوعب برامج اإلثراء التعليمي أمناط التعلم املختلفة 

للطالب: يتعلم كل شخص بطريق مختلفة - فكل منا لديه منط 

التعلم اخلاص به. في حني أن الطالب غالًبا ما يستخدمون أمناط 

تعلم مختلفة للمهام املختلفة، فهم عادًة ما يتعلمون بأفضل شكل 

عند استخدام طريقة أو أسلوب محدد. يبدو أن بعض املتعلمني 

يتعلمون بشكل أفضل من خالل االستماع )املتعلمون السمعيون(، 

والبعض اآلخر يتعلم بشكل أفضل من خالل الرؤية )املتعلمون 

البصريون(، ويبدو أن آخرين يتعلمون بشكل أفضل من خالل 

احلركة )املتعلمون احلركيون(، وآخرين يتعلمون بشكل أفضل عن 

طريق القراءة والكتابة )املتعلمون املجردون(. وبينما يفضل العديد 

من األشخاص منًطا واحًدا من هذه األمناط، إال أننا جميًعا نتعلم 

بشكل أفضل عند اجلمع بني كل هذه األمناط بطرق مختلفة. 

ولذلك، يجب تصميم أنشطة اإلثراء التعليمي وإجراؤها بحيث تدعم 

أمناط التعلم املختلفة للطالب لكي تتوفر لديهم جميًعا فرص 

متساوية في النجاح.

يجب أن تضمن برامج اإلثراء التعليمي شعور كل الطالب 

باألمان: عندما يشعر الطالب باألمان في املدرسة، خصوًصا خالل 

أنشطة اإلثراء التعليمي، سيرغبون في التواجد باملدرسة والتعلم 

بشكل أفضل والتعامل برفق مع اآلخرين واملشاركة بفاعلية في 

أنشطة الفصل الدراسي واإلثراء التعليمي. تقوم أفضل برامج 

اإلثراء التعليمي بإنشاء بيئات آمنة للتعلم واللعب. يعني إنشاء هذه 

البيئات اآلمنة أيًضا أن الطالب سيشعرون باألمان أثناء قدومهم 

إلى املدرسة وخالل انصرافهم إلى منازلهم. تعني البيئة اآلمنة أكثر 

من مجرد السالمة من األذى البدني. فهي تتضمن أيًضا األمان 

النفسي؛ كاألمان من البلطجة والتحرش الذي قد يعتمد على جنس 

الطالب أو عرقهم أو هويتهم أو دينهم أو حالتهم االقتصادية. وُتعد 

ثقافة الشمول والبيئة اآلمنة ضروريتان على حد سواء في برامج 

اإلثراء التعليمي الناجحة.

يجب أن تضع برامج اإلثراء التعليمي توقعات عالية للجميع: 

يتوفر الكبار عادة من الصغار حتقيق أقل من إمكاناتهم املعتادة. 

عندما نتوقع أن يحقق األشخاص القليل، فمن املرجح أن يحققوا 

القليل. تشير التجارب العلمية في التعليم إلى أن أحد أهم العوامل 

التي تسهم في أداء الطالب هو ما يتوقعه املعلمون واملنسقون بشأن 

ما يستطيع الطالب تعلمه وحتقيق النجاح فيه. عندما ُيظهر 

املعلمون أنهم يثقون في أن الطالب قادرين على إجناز عمل مميز، 

يعمل الطالب عموًما على مستويات عالية. عندما يتوقع املعلمون أن 

الطالب سيؤدون أداًء ضعيًفا، فسيفعلون ذلك بالفعل. لذا، من 
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الضروري عند تخطيط أنشطة اإلثراء التعليمي وتنفيذها أن ُيظهر 

املنسقون والكبار اآلخرون أنهم يثقون بصدق في أن الصغار 

ميكنهم إمتام األنشطة بامتياز. يجب أن يضع املنسقون والكبار 

عموًما توقعات عالية وأن يعملوا على متكني الطالب من جتاوزها.

 ما هي اعتبارات التوظيف لبرامج 
اإلثراء التعليمي؟

عند التخطيط لبرامج اإلثراء التعليمي، من الضروري األخذ بعني 

االعتبار من سيضع البرنامج ويقوم بتنفيذه. يساعدك هذا القسم 

على التفكير والتخطيط لفريق العمل الذي ستحتاج إليه إلنشاء 

برنامج اإلثراء التعليمي وتشغيله. يحتوي القسم الثاني حول إنشاء 

البرامج التعليمية والقسم الثالث حول إنشاء برامج األنشطة 

الالمنهجية على تفاصيل أكثر حول توظيف املعلمني واملوظفني 

اآلخرين لبرامج اإلثراء التعليمي.

من ميكنه مساعدتك في وضع برامج 
اإلثراء التعليمي وتصميمها؟ 

من احملتمل أن تتوفر املهارات والوقت الالزم لتصميم البرامج 

ووضع مواد التعلم واملوارد األخرى لدى فريق العمل املوجود في 

املستويات املختلفة في النظام التعليمي. ُتظهر اخلبرات املكتسبة 

من برنامج SDPP واملبادرات األخرى أن استخدام عملية 

تشاركية تضم أولئك الذين سيطبقون البرنامج إلى جانب أولئك 

الذين سيستفيدون منه قد جتعل البرامج أكثر فعالية. إذا كان لديك 

نقص في أفراد فريق العمل الذين لديهم القدرة أو اخلبرة لتصميم 

البرامج ووضع املواد، قد حتتاج إلى التفكير في التعاقد من الباطن 

مع مؤسسة أخرى للحصول على هذه اخلدمات أو استقدام 

استشاريني. استخدمت املؤسسات التي شاركت في برنامج 

SDPP كل هذه الوسائل لتصميم برامجها وتطوير املواد واملوارد 

الالزمة للتنفيذ. في تيمور الشرقية، مت تصميم البرنامج ووضع 

املواد بواسطة شريك تنفيذ برنامج SDPP الذي كان يعمل بالفعل 

مع املدارس لتنفيذ برامج اإلثراء التعليمي. في الهند، تعاقد شريك 

تنفيذ برنامج SDPP مع منظمة غير حكومية NGO كانت تقوم 

بالفعل بتنفيذ برامج اإلثراء التعليمي بالفعل مع املدارس احمللية. 

عمل فريق برنامج SDPP في الهند مع فريق املنظمة غير 

احلكومية NGO لتعزيز أنشطتها لتلبية احتياجات برنامج 

SDPP. وفي طاجيكستان، مت تصميم برنامج اإلثراء التعليمي 

بواسطة فريق برنامج SDPP إلى جانب أخصائيي وضع احملتوى 

ومدربي املعلمني ومدراء املدارس الذين مت توظيفهم كاستشاريني.

من ميكنه مساعدتك في تنفيذ برنامج 
اإلثراء التعليمي اخلاص بك؟

ميكن أن يتضمن األشخاص املختارون للمساعدة في تنفيذ برنامج 

اإلثراء التعليمي اخلاص بك موظفون يعملون بأجر باإلضافة إلى 

متطوعني. ميكن أن يتضمن فريق العمل ببرنامجك أشخاص ذوي 

خلفيات مختلفة، مبا في ذلك املعلمني العاملني أو املتقاعدين أو 

اآلباء أو الشباب األكبر سًنا أو الطالب اجلامعيني، باإلضافة إلى 

أشخاص من الكنائس أو املساجد أو املعابد احمللية، وأشخاص 

يعملون في الشركات احمللية. تستخدم بعض البرامج معلمني 

عاملني أو متقاعدين ألن العديد من هؤالء املتخصصني لديهم 

املهارات املوضوعية والتعليمية الالزمة لبرامج التعليم ولديهم اخلبرة 

في العمل مع الشباب. تتطلب بعض أنظمة املدارس من معلميهم 

االشتراك في نشاط غير أكادميي واحد على األقل في كل أسبوع 

خالل العام الدراسي. ميكن أن تكون املساعدة في تنفيذ برنامج 

اإلثراء التعليمي للمدرسة طريقة جيدة لتلبية هذا الطلب. قد ال يكون 

من املمكن في أنظمة املدارس األخرى استخدام املعلمني. وفي 

بعض هذه األنظمة قد يكون من املمكن توظيف اآلباء للتطوع في 

جوانب برنامج اإلثراء التعليمي اخلاص بك التي ال تتطلب مهارات 

 NGO أكادميية خاصة. ميكن أن تكون املنظمات غير احلكومية

احمللية والشركات مصدًرا جيًدا للمتخصصني املاهرين الذين قد 

يكونوا على استعداد للتطوع إما لدعم جوانب برنامج اإلثراء 

التعليمي أو لقيادة أنشطة مختلفة. قد يشكل حديثو التخرج أو 

الشباب األكبر سًنا الذين لم يعملوا بعد مصادر جيدة للمتطوعني 

جلوانب مختلفة من برنامج اإلثراء التعليمي.
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كرييتف أسوشيتس انترناشونال

ميكن أن يكون املتطوعون جزًءا مهًما من برنامج اإلثراء التعليمي 

اخلاص بك. ميكن أن يقدم املتطوعون مهارات تخصصية ومعرفة 

عملية. وميكن أن ُيكملوا أيًضا فريق العمل التخصصي لتوفير 

االهتمام الفردي للطالب املشاركني. إال أنه من الصعب إدارة 

املتطوعني نظًرا ألن احلضور في البرنامج دورًيا يكون مبحض 

اختيارهم وقد تدفعهم األولويات األخرى إلى املشاركة فقط في 

بعض األحيان. قد يعثر بعض املتطوعني على وظائف بأجر 

ويتركون برنامجك في أي حلظة ويجعلون من الصعب عليك تلبية 

احتياجات الطالب املشاركني في برنامج اإلثراء التعليمي. لذا من 

الضروري االعتماد على آخرين إلى جانب املتطوعني في برنامج 

اإلثراء التعليمي اخلاص بك. الحظ أيًضا أنه في بعض الدول، مثل 

الهند، ال يقبل املتطوعون العمل دون أجر؛ ويتم صرف راتب 

صغير “للمتطوعني.”

قد يكون املعلمون في املدارس التي يتم تنفيذ برامج إثراء تعليمي 

بها أشخاًصا مناسبني لتنفيذ البرنامج، حيث يعملون كمنسقني أو 

معلمني. مع قيام املعلمني مبمارسة وتطبيق املبادئ والعناصر 

األساسية املوضحة في برامج اإلثراء التعليمي، من احملتمل أن 

تنتشر هذه املبادئ واملمارسات اإليجابية في فصولهم الدراسية، 

مما يساعد في جعل املدرسة ككل أكثر ترحيًبا وجاذبية للطالب. 

عندما يصبح معلمو الفصول منسقني أو معلمي برامج تعليمية، فإن 

ذلك يتيح لهم أيًضا فرًصا لتطوير عالقات أقوى وأكثر إيجابية مع 

الطالب. يعني ذلك أنه في كثير من األحيان التي يتحمل املعلمون 

فيها أعمااًل وأعباًء كثيرة، قد يكون من الصعب تكليفهم مبسؤوليات 

إضافية، خصوًصا إذا كان يجب تنفيذها خارج نطاق ساعات 

العمل املعتادة. في هذه احلاالت، قد يكون من املمكن إعطاء أجر 

في طاجيكستان، قام برنامج SDPP بتوظيف معلمني محليني لتنفيذ البرنامج التعليمي وبرنامج األنشطة الالمنهجية الذي 

عمل على زيادة حتفيز الطالب للحضور إلى املدرسة، خصوًصا الطالب املعرضني خلطر التسرب املدرسي. تقدم برامج 

اإلثراء التعليمي نطاًقا من األنشطة على أساس دوري جلعل املدرسة أكثر جذًبا. قد تتضمن األنشطة الفنون والصناعات 

اليدوية والغناء واملوسيقى والرياضة واأللعاب. ميكن أن تقدم برامج اإلثراء التعليمي أيًضا للطالب الدعم في املجاالت 

األكادميية باستخدام استراتيجيات التدريس غير التقليدية واألساليب التعليمية. بهذه الطريقة، يشعر الطالب بأنهم “يلعبون 

ويستمتعون فقط” دون التفكير في أن برنامج اإلثراء التعليمي هو مجرد امتداد لليوم الدراسي العادي.

في الهند، قام برنامج SDPP بتوظيف “الرواد املجتمعيني” للمشاركة مع املعلمني في تنفيذ برنامج اإلثراء التعليمي. ميكن 

أن يكون “الرواد املجتمعيون” هم خريجي اجلامعات والقادة الصاعدين في مجتمعاتهم. وهم يضمون الشباب من كال 

اجلنسني وميثلون طبقات اجتماعية مختلفة.

 )ECA( جهًدا الستخدام فريق العمل القائم بوضع برنامج األنشطة الالمنهجية SDPP في تيمور الشرقية، بذل برنامج

كمنسقني. لتعزيز فريق العمل هذا، قام البرنامج أيًضا بتوظيف شباب محلي مثقف جيًدا للعمل كمنسقني إضافيني.

من قام بتنفيذ برامج اإلثراء التعليمي التابعة لبرنامج SDPP؟
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تعليقات ختامية

1 مت استخالص املبادئ الثالثة األولى في هذا الدليل، وهي االستقالل واإلجادة والهدف من كتاب الدافع: احلقيقة املدهشة حول ما يحفزنا 

)الدافع: احلقيقة املدهشة حول ما يحفزنا(، لدانيال بينك )2011(.

للمعلمني مقابل مسؤولياتهم اإلضافية، أو قد يشترك متطوعون من 

املجتمع في البرامج أو قد يتم توظيف منسقني أو معلمني خارجيني.

وهناك خيار آخر وهو توظيف أشخاص براتب من خارج املدرسة 

لتشكيل فريق العمل ببرنامج اإلثراء التعليمي اخلاص بك، إذا توفر 

التمويل. ميكن أن يتيح لك هذا اخليار توفير متخصصني ميكن 

االعتماد عليهم يركزون جهودهم في تشغيل برنامجك ككل أو 

تشغيل أهم جوانب البرنامج. ميكن أن يكون اخليار األمثل لتنفيذ 

الة هو توظيف شخص أو اثنني من املتخصصني ودعمهما  برامج فعَّ

 مبجموعة من أفضل املتطوعني املاهرين.

بغض النظر عمن يعملون لديك ببرنامج اإلثراء التعليمي، من 

الضروري أن يتمتع بعض أو كل من يقوموا بتنفيذه باملعايير 

التالية:
يستمتعون بالعمل مع األطفال والشباب؛  •

يتسموا باحليوية والعطف واالنصاف؛  •

يضعون مصلحة الطالب ومنوهم وسعادتهم في قمة أولوياتهم؛  •

يتمتعون باملهارات الالزمة لألنشطة الرئيسية لبرنامجك   •

)محتوى املواد واأللعاب والفنون والصناعات اليدوية 
والرياضات وغيرها(؛
يلتزمون بالبرنامج؛   •

ويعرفون كيف يقومون بالترفيه عن الطالب مع إشراكهم في   •

التعلم.
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القسم الثاني          

القسم الثاني

البرامج التعليمية

يعتبر ضعف األداء األكادميي أحد العوامل الشائعة التي تسهم في 

تسرب الطالب من املدارس. وقد تكون هناك أسباب عديدة وراء 

ضعف األداء األكادميي للطالب. فقد يعاني الطالب من عدم 

إشراكهم بشكل فعال في العملية التعليمية من قبل معلميهم، أو قد 

تكون أساليب التدريس غير فعالة، أو قد يتعرضون للتحرش من 

قبل أقرانهم، أو قد يعانون من صعوبات في السمع أو الرؤية، أو 

قد تكون لديهم صعوبات في التعلم أو صعوبات معرفية، أو قد 

يواجهون مشكالت في املنزل تتسبب في غيابهم بشكل متكرر أو 

تقلل من أوقات مذاكرتهم. قد تتطلب بعض هذه املشكالت تدخالت 

خاصة، مثل توفير نظارة للطالب، وقد ال متتلك بعض األنظمة 

املدرسية القدرة على االستجابة جلميع هذه املشكالت. وحلسن 

احلظ، ميكن مساعدة العديد من الطالب الذين يعانون من الضعف 

األكادميي من خالل إشراكهم في برامج تعليمية في مدارسهم. إن 

تقدمي البرامج التعليمية هو أمر ميكن جلميع املدارس واألنظمة 

املدرسية توفيره لطالبهم.

توفر البرامج التعليمية التي تتسم بأعلى مستويات الفعالية للطالب 

الذين يعانون من صعوبات في حتصيل بعض املواد أو جميعها 

مساعدة فردية لكي ميكنهم حتسني مستوى أدائهم األكادميي. 

تشترك البرامج التعليمية الفعالة في اخلصائص التالية:

يدرس الطالب املواد التي يختارونها بداًل من أن يدرسوا   •

جميًعا نفس املادة؛ و

يقوم املعلمون واملنسقون املتطوعون بإشراك الطالب في   •

مجموعة متنوعة من أنشطة التعلم املثيرة واملمتعة بداًل من 

استخدام أسلوب التدريس التقليدي القائم على احملاضرات؛ و

يتم تشجيع الطالب على العمل في فرق ملساعدة بعضهم   •

البعض على التعلم وحل املشكالت التي تواجههم في املواد 

التي يعانون من صعوبات في حتصيلها؛ و 

يعمل املعلمون واملتطوعون مع الطالب بشكل فردي لفهم   •

املشكالت التي يواجهونها وتوفير الدعم املوجه؛ و 

2
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          SECTION 2

SDPP توضح هذه الصورة من برنامج
في طاجيكستان جوانب أحد البرامج التعليمية عالية اجلودة. كل طالب منهمك في دراسة املادة التي 
يرغب في حتسني مستواه فيها. وينتقل املنسقون من طالب إلى آخر حسب احلاجة لتوفير االهتمام 

اخلاص لكل طالب بداًل من إلقاء محاضرة حول موضوع واحد. ~ رسم توضيحي بريشة باختير 
كاخاروف، طاجيكستان



صفحة 47

SDPP دليل برمجة برنامج اإلثراء التعليمي

القسم الثاني          

يوفر املعلمون واملتطوعون ثقافة قائمة على االحترام واألمان   •

واالنفتاح في غرفة التعلم لتوفير الراحة للطالب وتشجيعهم 

على املشاركة بشغف واهتمام؛ و 

تلبي جداول البرامج التعليمية احتياجات الطالب؛ و  •

يقوم املعلمون واملنسقون املتطوعون بتوفير بيئة جتعل التعلم   •

واملشاركة في البرنامج التعليمي أمًرا ممتًعا. 

يوضح القسم التالي من “دليل البرمجة” اخلطوات املختلفة التي 

ستمكنك أنت وزمالئك من وضع برنامج تعليمي ناجح يسهم في 

زيادة النجاح األكادميي للطالب واحلد من عدد الطالب املتسربني من 

الدراسة. يتم توضيح أمثلة من البرنامج التعليمي الذي مت تنفيذه من 

خالل برنامج SDPP في طاجيكستان على مدار هذا القسم. 

اخلطوات اخلمسة عشر هي:

اخلطوة األولى - استطالع رأي الطالب واملعلمني، واستشارة   •

وزارة التعليم

اخلطوة الثانية - حتديد محتوى املواد  •

اخلطوة الثالثة - تعيني مدربي/واضعي خطط الدروس   •

وتوجيههم

اخلطوة الرابعة - حتديد نطاق كل مادة وتسلسلها حسب   •

الصف

اخلطوة اخلامسة - تصميم خطط دروس البرنامج التعليمي  •

اخلطوة السادسة - تضع الفرق مسودات خلطط الدروس  •

اخلطوة السابعة - مراجعة الزمالء خلطط الدروس واملراجعات  •

اخلطوة الثامنة - مراجعة جلنة التحرير واملراجعات  •

اخلطوة التاسعة - وضع اللمسات النهائية خلطط التعليم   •

وطباعة دليل معلمي املواد وتوزيعه

اخلطوة العاشرة - تعيني املعلمني من املدرسة/املجتمع   •

وتدريبهم

اخلطوة احلادية عشرة - وضع اجلداول الزمنية للمدارس  •

اخلطوة الثانية عشرة - يحضر الطالب محاضرات تعليمية   •

بعد )أو قبل( املدرسة

اخلطوة الثالثة عشرة - الدعم والتدريب أثناء العمل  •

اخلطوة الرابعة عشرة - اإلبالغ بالنتائج ومشاركتها  •

اخلطوة اخلامسة عشرة - العمل مع وزارة التعليم وغيرها من   •

اجلهات من أجل التوسع
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ما هي البرامج التعليمية؟
توفر البرامج التعليمية للطالب دعًما أكادميًيا ملساعدتهم على 

حتسني فهمهم، وحتصيلهم املعرفي، وأدائهم في املواد التي 

يواجهون صعوبات في حتصيلها. يتولى أشخاص من البالغني و/أو 

األقران تنسيق البرامج التعليمية، التي يتم إجراؤها عادًة خارج 

الفصل الدراسي. يتم تصميم البرامج التعليمية لتلبية احتياجات 

الطالب، مع التركيز على املتعلم، واألنشطة القائمة على املشاركة 

التي يتم تنفيذها في بيئة آمنة يسودها االحترام. ويتم تنفيذ البرامج 

التعليمية من خالل العمل مع األفراد ومجموعات صغيرة من 

الطالب. يستهدف البرنامج التعليمي، بأكبر قدر ممكن، االحتياجات 

الفردية للطالب ويتولى تعليم كل طالب معلم واحد. في العديد من 

املدارس، ال تتوفر إمكانية التعليم الفردي ويحتاج املعلمون إلى 

العمل مع مجموعات صغيرة من الطالب مع تشجيع الطالب على 

مساعدة بعضهم البعض. لضمان أال يكون البرنامج التعليمي مجرد 

نسخة مكررة مما مت تعلمه في الفصل الدراسي العادي، يجب أن 

ميتلك املعلمون عقلية إبداعية وأن يقوموا بتقدمي دعم فردي للطالب 

إلى جانب استخدام استراتيجيات التعلم النشط إلضفاء املتعة على 

املواد. عادًة ما يتم إجراء البرامج التعليمية بعد انتهاء اليوم 

الدراسي، ولكن ميكن إجراؤها أيًضا قبل بدء اليوم الدراسي في 

الصباح، وأثناء فترة الغداء، وأثناء الفترات اخلالية من األنشطة 

الدراسية خالل اليوم، وفي عطالت نهاية األسبوع. يعتمد وضع 

جداول جلسات البرامج التعليمية على احتياجات الطالب، وأوقات 

توفر املعلمني، واملسافة بني منازل الطالب واملدارس، وما إذا كانت 

املدارس تعمل فترة واحدة أو أكثر، والثقافة احمللية.

تقل احتمالية تسرب الطالب الذين ينجحون أكادميًيا عن أولئك الذين يواجهون صعوبات في بعض املواد أو كلها. ُيعد 

ال طريقة جيدة لتمكني الطالب الذين يواجهون صعوبات في موادهم الدراسية من تلقي  تأسيس برنامج تعليمي فعَّ

الدعم الذي يحتاجون إليه للتعلم واحلصول على درجات جيدة. ستساعدك الوحدة الثالثة على البدء في تصميم 

برنامج تعليمي وحتضيره وإعداده. فهي تبدأ بتحديد السمات األساسية لبرامج التعليم اجليدة واألشخاص املختلفني 

الذين ستحتاج إلى جتميعهم ملساعدتك في إنشاء برنامجك. وهي تركز على سمات املعلمني اجليدين وأولئك الذين قد 

حتتاج إلى توظيفهم ليكونوا معلمني في برنامجك. وترشدك هذه الوحدة أيًضا من خالل أساليب مختلفة إلى إنشاء 

بيئات تعليمية إيجابية وترفيهية بحيث يرغب الطالب في االلتحاق بها والبقاء في برنامجك التعليمي. وتنتهي مبناقشة 

حول أدوار ومسؤوليات الفاعلني الرئيسيني مبا في ذلك املعلمني، وبعض التحديات التي قد تواجهها وكيفية بث 

احلماس بني الطالب للمشاركة. 

 البدء ببرنامجك
التعليمي 
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من هم األشخاص الذين يصلحون لتولي 
مسؤولية اإلدارة والتدريس في برنامجك 

التعليمي؟ 
عند تخطيط برنامجك التعليمي، من املهم أن تقوم بتحديد 

األشخاص الذين ميكنهم تنظيم البرنامج وإدارته في مختلف 

املستويات، مبا في ذلك تصميم البرنامج، وتطوير مواد التعلم، 

وتعليم الطالب، ومتابعة األنشطة. تساعدك هذه الوحدة على دراسة 

والتفكير في فريق العمل الذي ستحتاجه من أجل إدارة مختلف 

جوانب برنامجك التعليمي وتطويرها. كما ستساعدك كذلك على 

دراسة أنسب األدوار التي ينبغي أن تسهم بها املدارس 

واملجتمعات في عملية تخطيط برنامجك وتنفيذه.

من املهم أن يكون األشخاص الذين تختارهم لالنضمام إلى فريق 

برنامجك مهتمني على املستوى الشخصي واملهني باملشاركة في 

البرنامج التعليمي. ومن املهم كذلك أن ميتلك هؤالء األشخاص 

املهارات واملعرفة الالزمة لتأدية مهام العمل التي سيتم تكليفهم بها. 

تستطيع البرامج التعليمية تغيير حياة عدد كبير من الطالب بشكل 

إيجابي من خالل مساعدتهم على النجاح في حياتهم الدراسية 

ومنع تسربهم من التعليم. ويجب أن يؤمن أعضاء فريقك بهذا 

الهدف وأن يلتزموا بتحقيقه. 

قام برنامج SDPP في طاجيكستان بوضع برنامج تعليمي خارج املنهج استهدف طالب الصف التاسع مع تخصيص 

ساعة لألنشطة االجتماعية والترفيهية جلذب الطالب للبرنامج التعليمي وإشراكهم اجتماعًيا ووجدانًيا. وقد مت تطوير األلعاب 

واألنشطة اخلاصة بالساعة االجتماعية والترفيهية مبشاركة أولياء األمور. كان الطالب في غاية احلماسة حلضور اجللسة 

التعليمية بسبب، في جزء من املوضوع، إتاحة الفرصة لهم للتواصل مع أقرانهم، وممارسة األلعاب، واملشاركة في األنشطة 

اجلماعية.

تولى معلمو املدرسة إجراء األنشطة التعليمية وكانت مدتها ساعة واحدة في نهاية كل يوم دراسي. وقد ركز البرنامج 

التعليمي على املواد الدراسية األساسية مع التأكيد على التعلم النشط، وطلب االستفسارات، والتعبير عن اآلراء، واألنشطة 

التي تعمل على حتسني أساليب التعلم لدى الطالب. منحت اجللسات التعليمية الطالب قدًرا أكبر من املرونة في أساليب 

تعلمهم مقارنًة مبا كان متاًحا في الفصول الدراسية العادية.

البرامج التعليمية + األنشطة الالمنهجية = املتعة والتعلم

في طاجيكستان، تولى الفريق الُقطري لبرنامج 

SDPP إدارة البرنامج التعليمي املقرر بعد اليوم 

 SDPP الدراسي. تولى فريق عمل برنامج

- بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم- تصميم املواد 

وتطويرها واإلشراف على البرنامج. مت وضع هيكل 

البرنامج التعليمي والساعة املخصصة لألنشطة 

االجتماعية بدعم من فريق العمل الدولي لبرنامج 

SDPP، وأخصائيي احملتوى، ومدربي املعلمني، 

ومديري املدارس الذين متت االستعانة بخدماتهم 

كمستشارين للبرنامج. ُطلب من أولياء األمور 

والطالب اقتراح األنشطة التي ينبغي إدراجها 

ضمن البرنامج. قام فريق برنامج SDPP احمللي 

باالستعانة مبعلمي املدارس للعمل كمعلمني 

بالبرنامج.

فريق البرنامج التعليمي املقرر بعد اليوم 
الدراسي في طاجيكستان
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في بداية عملية التخطيط لبرنامجك، ستكون بحاجة إلى تكوين 

فريق أساسي يتولى وضع البرنامج التعليمي وإدارته. وستعتمد 

صفات هذا الفريق على املستوى الذي سيعمل فيه. قد يكون 

برنامجك موجًها ملدرسة واحدة، أو مجموعة من املدارس، أو منطقة 

معينة، أو للبلد بشكل عام. وسيكون فريق وزارة التربية والتعليم 

املسؤول عن وضع البرامج التعليمية في جميع املدارس مختلًفا على 

األرجح عن فريق آخر تابع إلحدى املنظمات احمللية غير احلكومية 

يتعامل مع مجموعة من املدارس في منطقة واحدة. قد يتكون 

الفريق من مسؤولني من وزارة التربية والتعليم، وموظفني من 

املنظمات غير احلكومية والقطاع اخلاص، ومجموعة من املعلمني 

واألشخاص اآلخرين املهتمني بالتعليم والشباب. كما ميكن أن 

يضم الفريق أيًضا متطوعني، وموظفني بأجر من الوزارة، أو 

املنظمات غير احلكومية، أو املدارس تتم االستعانة بخدماتهم بشكل 

دائم أو مؤقت لوضع برنامجك التعليمي وإدارته. قد تود التفكير في 

استقدام مستشارين للقيام مبهام متخصصة مثل تصميم الرسوم، 

وتطوير املناهج، ووضع املواد التعليمية، وتدريب املعلمني على تعليم 

الطالب.

وبغض النظر عن مكان وضع املناهج واملواد، يجب أن تقوم 

بإشراك األشخاص الذين سيقومون بتنفيذ البرنامج، وكذلك 

الطالب، في عملية تطوير هذه املوارد من خالل عملية قائمة على 

املشاركة. يوضح اجلدول 3أ في الصفحة التالية أحد الهياكل 

املمكنة للفريق املسؤول عن تصميم البرنامج التعليمي وتنفيذه.

“مع انضمامي إلى برنامج ما بعد الدراسة في مدرستنا،
أصبحت لدى رغبة في الذهاب إلى املدرسة كل يوم. نظًرا ألنني أتغيب عن عدد قليل من الدروس، 

فقد حتسن أدائي بالفعل في املدرسة وأصبحت استمتع بها بشكل أكبر"

 ~ طالب في أحد املدارس التي طبقت برنامج SDPP في تيمور الشرقية
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 شكل توضيحي لهيكل الفريق املسؤول عن تصميم 
البرنامج التعليمي وتنفيذه.

اجلدول 3أ

املستوى احمللي

مدير البرنامج التعليمي – يرأس البرنامج ككل، ويتولى مهام تعيني فريق العمل وإدارته، وميثل نقطة االتصال بوزارة التربية   	

والتعليم والشركاء اآلخرين

املدير املالي – يتولى مهام إدارة رواتب فريق العمل، واملستشارين، وبدالت املشتريات اليومية للمدربني  	

مدير املشتريات واملدير اإلداري – يتولى إدارة لوجستيات التدريب، وطباعة املواد وتسليمها، واملشتريات، ودعم فريق   	

العمل، ومهام النقل، والتعاقد مع املستشارين

أخصائي التعليم والتدريب – يتولى رئاسة عمليات تصميم البرنامج التعليمي، وتطوير املواد ووضع البرنامج التدريبي   	

للمعلمني؛ كما يساعد أيًضا في اختيار املستشارين الفنيني، ويتأكد من جودة املواد واألنشطة التدريبية، ويعمل مع مدير 

ضمان اجلودة لوضع مهام متابعة البرنامج التعليمي وتنفيذها

مدير ضمان اجلودة – يتولى مسؤولية تصميم نظام املتابعة بالتنسيق مع الفريق؛ ويقوم بتطوير أدوات ووسائل املتابعة   	

واختبارها وتنقيحها؛ وكتابة التقارير، وتقدمي التوصيات لتحسني البرنامج

املدربون ومسؤولو تطوير املواد – يتولون كتابة خطط الدروس للمعلمني ووضع األدلة التعليمية لهم   	

املستوى املدرسي واملجتمعي

املعلمون – يتولون مسؤولية تنفيذ البرنامج التعليمي في املدارس  	

مدير املدرسة أو نائب مدير املدرسة – يتولى إدارة األنشطة التعليمية أو األنشطة الالمنهجية لضمان اجلودة  	

أفراد املجتمع واملتطوعون – يقومون بدعم البرنامج من خالل العمل التطوعي مع الطالب، والتبرع باملواد، واقتراح   	

األنشطة التي تهدف إلى حتسني البرنامج 

أولياء األمور – يقومون بتشجيع املشاركة في البرنامج التعليمي ودعم التعلم في املنزل   	

الطالب – يقومون بتشجيع البرنامج التعليمي في املدرسة، ويسهمون في حتديد املوضوعات التي سيتم إدراجها   	

ضمن البرنامج التعليمي، ويوفرون الدعم لزمالئهم الطالب أثناء األنشطة التعليمية 
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من هم األشخاص الذين يصلحون لتولي 
مسؤولية تنفيذ البرامج التعليمية في املدارس؟

ميثل املعلمون الذين يعملون في املدارس التي تنوي تنفيذ برامجك 

التعليمية فيها خياًرا واضًحا لالستعانة بهم كمعلمني في برامجك 

التعليمية، حيث سيكون هؤالء املعلمون على دراية بالطالب املوجودين 

في مدرستهم كما سيكون الطالب على معرفة بهم. كما سيكون 

املعلمون متواجدين بالفعل في املدرسة في أوقات تنفيذ البرنامج، مما 

يتيح توفير موارد البرنامج التعليمي بسهولة أكبر. وقد ميتلك املعلمون 

كذلك املعرفة املتخصصة التي تتيح لهم مساعدة الطالب على التغلب 

على الصعوبات التي يواجهونها في مختلف املواد وقد يتمتعون أيًضا 

باملهارات التربوية التي تؤهلهم لكي يكونوا معلمني على درجة عالية 

من الفعالية. في بعض احلاالت، قد تشترط وزارة التربية والتعليم أن 

يكون املعلمون املسؤولون عن تنفيذ البرنامج التعليمي معلمني يزاولون 

مهنة التدريس في الوقت احلالي. وهذا هو أحد األسباب وراء أهمية 

اإلملام باللوائح احمللية قبل التخطيط للبرنامج التعليمي.

ومع ذلك، فلن يكون جميع املعلمني في املدارس التي حتتاج إلى 

برنامج تعليمي مؤهلني للعمل كمعلمني في البرنامج التعليمي. حتى مع 

تلقيهم التدريب، قد ال يتمكن بعض املعلمني من تغيير أسلوب عملهم 

مع الطالب، وقد يستمرون في استخدام أساليب “السبورة والشرح” 

بداًل من تبني استراتيجيات التعلم النشط والتركيز على املتعلم التي 

تسهل تعلم الطالب. يجب أن يركز األشخاص املسؤولون عن توظيف 

املتطوعني واملعلمني الذين يعملون بأجر جهودهم على حتديد 

األشخاص البالغني الذين ميتلكون املهارات والسلوكيات التي تؤهلهم 

لكي يكونوا معلمني أكفاء. يسرد اجلدول 3ب املوضح في الصفحة 

التالية الصفات املهمة التي يجب أن ميتاز بها املعلمون األكفاء.

في طاجيكستان، قام البرنامج التعليمي املقرر بعد اليوم الدراسي والتابع لبرنامج SDPP باستقدام معلمني محليني من 

املدارس التي يتم تنفيذ برنامج SDPP فيها. وقد تلقى املعلمون الذين وقع عليهم االختيار تدريًبا على مهارات التعليم 

الفعال، كما مت منحهم أجوًرا إضافية لتنفيذ البرنامج التعليمي املقرر بعد اليوم الدراسي بحسب املتطلبات احلكومية.

وفي البرازيل، في أحد البرامج التعليمية التي يتولى وزير التعليم بوالية بارانا واملنظمات غير احلكومية احمللية إدارتها، 

متت االستعانة بطالب اجلامعة وتدريبهم لتعليم طالب املدارس الثانوية ومساعدتهم على االستعداد المتحان التخرج. 

وفي مقدونيا، وفي إطار أحد املشروعات املمولة من وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية )USAID(، متت االستعانة 

مبجموعة من األمهات واملعلمني املتقاعدين من أفراد املجتمع كمتطوعني في البرنامج التعليمي للمدارس.

اختيار مجموعات مختلفة من املعلمني في بيئات مختلفة

قام برنامج SDPP بتعيني 420 معلًما لتنفيذ 

البرنامج التعليمي املقرر بعد اليوم الدراسي في 

طاجيكستان. وقد قرر 113 معلًما مغادرة 

البرنامج بعد العام األول في أعقاب تقييمات 

املعلمني التي أجراها فريق العمل امليداني لبرنامج 

SDPP، والتي شملت مالحظات، ومحادثات مع 

املعلمني، وتعليقات من الطالب. قام الفريق بتعيني 

140 معلًما جديًدا مع منحهم برنامًجا تدريبًيا 

محسًنا لتحسني جوانب القصور املالحظة. كما قام 

الفريق أيًضا بإجراء جلسات عملية في املدارس 

لتوضيح املمارسات اجليدة للمعلمني وحتسني 

أدائهم وزيادة تعلم الطالب.

االستعانة مبعلمي املدارس في البرامج 
التعليمية
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قد تكون هناك مزايا لالستعانة مبعلمي املدارس كمعلمني في 

برامجك التعليمية. كما أن املهارات الالزمة لكي يكون الشخص 

معلًما كفًئا في البرامج التعليمية ال تقل أهميًة هي األخرى عن تلك 

املطلوبة لكي يكون الشخص معلًما ممتاًزا في املدرسة. ولذلك، مع 

عمل معلمي املدارس كمعلمني في البرامج التعليمية وممارستهم 

مبادئ التعليم الفعال، فمن املرجح أن يبدأ املعلمون أنفسهم في 

تطبيق هذه املبادئ واملمارسات في فصولهم الدراسية العادية. وإذا 

حدث ذلك، فسوف تتحسن جودة التدريس في املدارس مبرور الوقت 

على األرجح وسيسهم ذلك في أن تصبح املدرسة مكاًنا أكثر جذًبا 

للطالب. وهذا سيسهم بدوره في اجلهود املبذولة من أجل احلد من 

حاالت التسرب الدراسي.

تستطيع الوزارات واملدارس تعزيز برامجها التعليمية من خالل 

ضمان مشاركة جميع األشخاص الذين يتم تعيينهم كمعلمني في 

البرامج التعليمية في دورات تدريبية مكثفة الكتساب املهارات 

الالزمة للمعلم الكفء. يجب كذلك أن يقوم مديرو البرنامج التعليمي 

مبتابعة جميع املعلمني لضمان تطبيقهم ملبادئ املنسقني الفعالني 

باستمرار. وميكن للمديرين طلب إجراء دورات تدريبية عالجية إذا 

دعت احلاجة. إذا لم يتمكن بعض املعلمني من تغيير سلوكياتهم 

ومواقفهم جتاه الطالب، فقد يكون من الضروري استبعادهم من 

البرنامج التعليمي.

قد تكون هناك مشكالت أيًضا في االستعانة مبعلمي املدارس 

كمعلمني في البرامج التعليمية. من الشائع بالنسبة للمعلمني في 

العديد من البلدان مزاولة وظائف أخرى لتحسني رواتبهم التي 

يتقاضونها من مهنة التدريس. وبالتالي فلن يكون بإمكان هؤالء 

املعلمون في الغالب العمل كمعلمني في البرامج التعليمية التي يتم 

إجراؤها في فترة بعد الظهيرة. وفي بعض البلدان، تكون لدى 

املعلمات مسؤوليات منزلية ومسؤوليات خاصة برعاية أطفالهن 

متنعهن من العمل بعد انتهاء اليوم الدراسي. وفي حاالت أخرى، 

تؤدي كثافة التدريس وعدد الفصول التي يدرس لها املعلمون إلى 

جعل التعليم في البرامج التعليمية وظيفة غير جذابة. من املهم أن 

صفات املعلمني األكفاء

اجلدول 3ب

املعرفة القوية باحملتوى

•  ميتلك معرفة دقيقة ومحدثة باملادة

•  على دراية بكيفية مساعدة الطالب على فهم املوضوع

متعاطف 

•  حساس وسريع االستجابة الحتياجات الطالب الفردية 

•  يفهم مدى صعوبة مواجهة الطالب لصعوبات في استيعاب املفاهيم 
•  يوفر بيئة خالية من املخاطر يشعر فيها الطالب باالرتياح في التعلم وطرح األسئلة حول ما ال يفهمونه 

مشّجع 

•  يحفز الطالب الذين يواجهون صعوبات في الدراسة على اللحاق بزمالئهم ويساعدهم على وضع خطة إلكمال عملهم 
ومتابعة أداء مهامهم وحتسني مستواهم

•  يصمم اجللسات التعليمية بحيث ال يشعر الطالب بزيادة املقررات عن طاقتهم ويضمن توفر وقت لهم للتعلم والفهم
•  يوفر الفرص جلميع الطالب للنجاح في املواد التي يواجهون صعوبة في تعلمها يشجع الطالب ويبحث عن طرق أخرى 

لشرح املفاهيم الصعبة عند فشل الطالب في حتقيق توقعاتهم وتوقعات معلميهم

جدير بالثقة 

•  ُينشئ عالقة إيجابية مع الطالب
•  يفى بوعده

•  يتذكر أن الطالب يؤدون بشكل أفضل في املواقف التي تتوفر فيها ثقة متبادلة
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نفهم هذا السياق بوضوح قبل افتراض إمكانية االستعانة مبعلمي 

املدارس كمعلمني في البرامج التعليمية بكل بساطة.

إذا لم يكن من املمكن االستعانة مبعلمي املدرسة لتنفيذ برنامجك 

التعليمي، فستكون بحاجة إلى تعيني أشخاص آخرين للعمل 

كمعلمني. ميكن اللجوء إلى اخليارات التالية:

املعلمون املتقاعدون وأفراد املجتمع اآلخرون الذين ميتلكون   •

الوقت واملهارات الالزمة التي تؤهلهم للعمل كمعلمني متطوعني 

أو بأجر في البرامج التعليمية؛ و

فرق العمل في املنظمات غير احلكومية احمللية، أو الكليات، أو   •

الشركات اخلاصة، أو الهيئات احلكومية الذين لديهم الوقت 

والقدرة على تلقي تدريب للعمل كمعلمني متطوعني أو بأجر في 

البرامج التعليمية؛ و

طالب اجلامعة أو خريجو اجلامعة الذين ال يتمتعون بوظائف وسبق   •

لهم دراسة املواد التي ستكون محور تركيز البرنامج التعليمي.

عادًة ما يتولى مديرو املدارس مسؤولية تنفيذ البرامج التعليمية في 

مدارسهم. نظًرا ألن مديري املدارس هم املسؤولون عادة عن تنظيم 

جداول التدريس، وتخصيص مساحة الفصول الدراسية، واملساعدة 

على حتديد الطالب املعرضني للخطر، رمبا من خالل نظام اإلنذار 

املبكر )EWS(، وحشد أولياء األمور وأفراد املجتمع لدعم املدرسة، 

فمن املنطقي أن يتولى مديرو املدارس اإلشراف على البرنامج 

التعليمي في مدارسهم وإدارته.  إال أنه، ونظًرا لهذه املسؤوليات 

العديدة امللقاة على عاتقهم، فقد يكون من الضروري بالنسبة لهم 

تفويض مسؤولية إدارة برنامجهم التعليمي إلى نوابهم أو عضو 

آخر من أعضاء فريق العمل. 

يوضح اجلدول 3ج أدناه بعض األدوار واملسؤوليات املنوطة 

باملعلمني ومديري املدارس في البرنامج التعليمي املقرر بعد اليوم 

الدراسي والذي مت تنفيذه في طاجيكستان في إطار برنامج 

SDPP. سوف تتطلب األدوار واملسؤوليات املرتبطة بالوظائف 

املختلفة على األرجح بعض التعديالت مبا يتناسب مع سياق 

مدرستك وهيكل برنامجك التعليمي.

اجلدول 3ج - قائمة بأدوار ومسؤوليات مختلف األشخاص املشاركني في البرنامج التعليمي الذي مت تنفيذه في طاجيكستان.

 البرنامج التعليمي املقرر بعد اليوم الدراسي
في طاجيكستان األدوار واملسؤوليات

املعلمون:

إعداد الدروس التعليمية وتقدميها، وتنسيق الساعة املخصصة لألنشطة االجتماعية  	

متابعة مشاركة الطالب، ودعم مشاركتهم في األنشطة واالحتفاظ بسجالت احلضور  	

التأكد من توفر مواد الساعة املخصصة لألنشطة االجتماعية وتخزينها بالشكل املناسب في نهاية النشاط  	

SMLP توفير سجالت احلضور لقائد فريق  	

املشاركة في الفصول العملية والعمل مع قائد فريق SMLP وفًقا ملالحظات الفصول لتحسني استخدام أساليب   	
التدريس اجلديدة

مديرو املدارس/نائبو املديرين:

حتديد فصل دراسي الستخدامه للبرنامج التعليمي املقرر بعد اليوم الدراسي  	

وضع جدول زمني وورقة بالفروض للفصول التعليمية  	

اإلشراف على حضور املعلمني والتأكد من استخدامهم للمهارات التي تعلموها من الدورة التدريبية على البرنامج التعليمي  	

التأكد من سالمة مواد برنامج األنشطة اإلثرائية  	

التأكد من عدم استخدام مواد برنامج األنشطة اإلثرائية إال في اجللسات التي تتم بعد اليوم الدراسي.  	
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يعتبر الشعور بالسعادة في املدرسة
سبًبا محورًيا للبقاء في املدرسة. هذه الفتاة، من بني طالب برنامج SDPP في الهند، لم تكن حتضر 

إلى املدرسة بانتظام في بداية برنامج SDPP. وبعد التحاقها ببرنامج اإلثراء التعليمي في املدرسة، 

حتسنت نسبة حضورها وازدادت سعادتها بالوجود في املدرسة.
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ما هي مواصفات املعلمني الذين يعملون في 
البرامج التعليمية؟

يتطلب العمل كمعلم في البرامج التعليمية مهارات مختلفة عن تلك 

املطلوبة للتدريس التقليدي في املدارس. تتمثل املهمة األساسية للمعلم 

في مساعدة الطالب في البرنامج التعليمي على حتسني معرفتهم 

وفهمهم للمواد التي يعانون من صعوبات في حتصيلها من أجل 

حتسني مستوى أدائهم. في حني يتمثل الهدف األساسي من البرنامج 

التعليمي في حتسني تعلم الطالب، وبالتالي حتسني مستوى أدائهم 

األكادميي، إال أنه يرسي كذلك مشاركة الطالب في التعلم واملدرسة، 

ويحسن العالقات مع األقران واملعلمني، ويبني الثقة بالنفس. قد تؤثر 

هذه األهداف احملسنة مجتمعًة على مستويات احلضور وااللتزام 

الدراسي. لتحقيق جميع هذه األهداف، يجب على املعلمني أيًضا 

تشجيع الطالب على التعلم وإضفاء املتعة على عملية التعلم. 

ميكن االستعانة مبعلمي الفصول كمعلمني في البرامج التعليمية 

لتقدمي دعم أكادميي إضافي للطالب واإلشراف على األنشطة 

الالمنهجية )إذا كانت جزًءا من البرنامج التعليمي(. إذا متت 

االستعانة مبعلمي املدرسة كمعلمني في البرامج التعليمية، فيجب على 

مديري املدارس جتنب، إذا أمكن ذلك، قيام هؤالء املعلمون بالتدريس 

للطالب املوجودين في فصولهم العادية. فهذا يعطي الطالب فرصة 

جديدة بصحبة معلم مختلف لتحقيق النجاح كما أن هذا األمر قد 

يساعد على جتنب انتقال السلوك السلبي من الفصل الدراسي إلى 

البرنامج التعليمي. لسوء احلظ، قد يكون هناك عجز في املعلمني 

املتخصصني في مختلف املواد، خاصة في املدارس الصغيرة.

في حني قد ال يكون معلمو املدارس جميعهم معلمني أكفاء في البرامج 

التعليمية، إال أن معلمي املدارس املتميزين قد يكونون معلمني أكفاء 

في البرامج التعليمية. إن معلمي البرامج التعليمية ومعلمي املدارس 

املتميزين يستطيعون فهم خلفيات الطالب وشخصياتهم، وإظهار 

التعاطف معهم، كما أنهم على استعداد لتجربة أساليب التدريس 

القائمة على املشاركة، ويعملون مع الطالب بشكل فردي، باإلضافة 

إلى قدرتهم على كسب ثقة الطالب، وإجادتهم ملادة التخصص. 

يوضح اجلدول 3د في الصفحة التالية بعض االختالفات بني معلمي 

البرامج التعليمية ومعلمي املدارس التقليديني. 

هناك اختالفات مهمة بني التدريس في املدارس والتدريس في 

البرامج التعليمية. ولذلك، فإن معلمي الفصول الذين تتم االستعانة 

بهم كمعلمني في البرامج التعليمية يحتاجون إلى تلقي تدريب لكي 

ميكنهم االنتقال من التدريس التقليدي إلى التدريس في البرامج 

التعليمية. يقوم معلمو املدارس عموًما بتدريس الدروس بناًء على 

املناهج الدراسية الرسمية املوحدة، ويقدمون مادة جديدة للطالب، 

ويقومون مبتابعة وتقييم تقدم الطالب بصفة منتظمة من خالل 

التقييمات واالختبارات املستمرة، وتقييمات واختبارات نصف 

الفصل الدراسي أو نهاية العام. يقوم معلمو املدارس أيًضا 

بالتدريس لعدد أكبر من الطالب في املرة الواحدة وغالًبا ما يكون 

لديهم وقت قليل للتدريس لكل طالب على حدة.

على اجلانب اآلخر، يقوم معلم البرامج التعليمية بتنظيم اجللسات 

التعليمية بناًء على احتياجات الطالب. على سبيل املثال، إذا كان 

الطالب بحاجة إلى مساعدة في موضوع معني في مادة 

الرياضيات، أو مساعدة في أداء أحد الفروض املنزلية، فإن املعلم 

يقوم مبساعدة الطالب في هذه االحتياجات حتديًدا. يقوم معلمو 

البرامج التعليمية عادًة بتعزيز املفاهيم التي متت دراستها في 

الفصل، لكنهم ال يقدمون في العادة مفاهيم جديدة. ويركز هؤالء 

املعلمون على احتياجات التعلم احملددة لدى كل طالب، ويقومون 

مبتابعة تقدم الطالب بدون إجراء تقييمات عالية املخاطر، ويعملون 

مع كل طالب على حدة أو مجموعات صغيرة من الطالب.  

يعتبر فهم االختالفات بني التدريس في البرامج التعليمية والتدريس 

التقليدي في املدارس أمًرا مهًما جلميع املشاركني في تصميم 

إحدى املعلمات في
طاجيكستان تعمل مع الطالب أثناء إحدى 

اجللسات التعليمية. تستخدم املعلمة الكرة 

لتوضيح إحدى النقاط وإضفاء فعالية ومتعة 

أكبر على عملية التعلم.
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البرامج التعليمية، وإدارتها، وتنفيذها. يقدم اجلدول أعاله مقارنة 

بني أوجه االختالف الرئيسية.

ما هو النهج األمثل الذي يجب على معلمي 
البرامج التعليمية اتباعه من أجل فهم 
مشكالت االنضباط واالستجابة لها؟

أظهر حتليل الوضع الذي أجراه برنامج SDPP أن 29% من 

الطالب املتسربني من املدارس في طاجيكستان و17% من الطالب 

املتسربني من املدارس في تيمور الشرقية قد ذكروا أنهم واجهوا 

صعوبات في مدارسهم.1  وأوضحت دراسة أخرى أن الطالب 

الذين يعانون من ضعف األداء األكادميي غالًبا ما يواجهون 

مشكالت في االنضباط قد تكون مرتبطة بضعف مستوى أدائهم 

األكادميي.2 يجب أن يعي القائمون على تخطيط البرامج التعليمية 

واملعلمون حقيقة مهمة، أال وهي أن الطالب املعروفني بكونهم 

“مشاغبني” قد يعانون في واقع األمر كذلك من صعوبات أكادميية 

في حتصيل بعض املواد. وقد تكون سلوكياتهم هي طريقتهم للفت 

االنتباه إلى ضعفهم األكادميي في حتصيل دروسهم. وهذا ال يعني 

بطبيعة احلال أن جميع مشكالت االنضباط تعود إلى ضعف األداء 

األكادميي. ولكن، من املهم أن يراعي فريق العمل باملدرسة العالقة 

بني االنضباط والنجاح الدراسي.

يجب أال يتوقع املعلمون أن مشكالت االنضباط املوجودة في 

الفصول العادية ستختفي سريًعا مبجرد التحاق الطالب بالبرامج 

التعليمية. بالرغم من ذلك، فإن االهتمام الفردي الذي يحصل عليه 

الطالب أثناء اجللسات التعليمية والتحسن التدريجي في األداء 

األكادميي قد يصبح في نهاية املطاف جلًيا من خالل التغيرات التي 

تطرأ على السلوك. تشير القرائن املستمدة من البرامج التعليمية 

عالية اجلودة التي مت تنفيذها في جميع أنحاء العالم إلى حدوث 

تغييرات في السلوك اإليجابي وانخفاض في مشكالت االنضباط.

باإلضافة إلى استخدام أساليب التعلم اإليجابي، يجب أن يشجع 

املعلمون الطالب على التعبير عن مشاعرهم وضبط سلوكهم 

بأنفسهم. عند إشراك الطالب في األنشطة وإدراكهم لألهداف 

والقيم املرتبطة بتلك األنشطة بوضوح، فإنهم يصبحون عادًة أكثر 

تركيًزا وأكثر احتماليًة لضبط سلوكهم بأنفسهم وعدم تعطيل 

األنشطة. من أمثلة االنضباط الذاتي أن ُيطلب من الطالب في بداية 

التدريس التقليدي مقارنًة بالتدريس في البرامج التعليمية

اجلدول 3د

التدريس التقليدي

تعتمد الدروس على املناهج املوحدة الرسمية  	

يقدم مواد ومفاهيم جديدة  	

يقدم املواد بطريقة تناسب مجموعة كبيرة من أساليب   	

التعلم

يقوم مبتابعة وتقييم تقدم الطالب بصفة منتظمة من   	

خالل التقييمات واالختبارات املستمرة، وتقييمات 
واختبارات نصف الفصل الدراسي/نهاية العام

موجه جلميع الطالب في الفصل في نفس الوقت  	

التدريس في البرامج التعليمية

يوفر نطاق الدروس بحسب احتياجات الطالب ويوفر   	

املساعدة في الفروض املنزلية

يعزز املفاهيم واملواد التي متت دراستها في الفصول   	

العادية 

يركز على احتياجات التعلم احملددة لكل طالب على حدة  	

يتابع تقدم الطالب في مهارات ومعارف محددة بصفة   	

منتظمة دون تصنيف الطالب أو استخدام اختبارات 
عالية املخاطر

يعمل مع كل طالب على حدة ومجموعات صغيرة من   	

الطالب الذين اختاروا االلتحاق بالبرنامج التعليمي
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البرنامج وضع القواعد السلوكية التي سيلتزمون بها خالل البرنامج 

التعليمي وتعليقها على احلائط بحيث ميكن الرجوع إليها أثناء 

البرنامج. ينبغي أن يطلب املعلمون من الطالب من حني إلى آخر 

خالل البرنامج أن يقوموا بتقييم ما إذا كان سلوكهم يتماشى مع 

القواعد التي وضعوها. ومن خالل تشجيع هذا النوع من اإلدارة 

الذاتية، يتم منح الطالب الفرص لتطوير قدرتهم على االنضباط 

الذاتي وبناء الثقة.

يجب أن يولي املعلمون اهتماًما بالًغا بأساليب تعاملهم مع 

سلوكيات الطالب ومشكالت االنضباط التي تواجههم أثناء 

اجللسات التعليمية. يجب عدم اللجوء ألساليب العقاب البدني أو 

االنتقاد أو السخرية أو اإلهانة مطلًقا. بل يجب على املعلمني 

تشجيع أساليب تعزيز السلوك اإليجابي واالنضباط للتعرف على 

املواقف اإليجابية للطالب وتعزيزها. إن األسلوب األمثل للتعامل هو 

مكافأة السلوك اإليجابي بداًل من معاقبة السلوك السلبي. ويجب أن 

يتجنب املنسقون كذلك الصياح والصراخ في وجه الطالب. تفيد 

تعليقات الطالب في مواقف مختلفة أنهم يفقدون احترامهم للمعلمني 

الذين يصرخون في وجوههم ويكرهون املواد التي يقوم هؤالء 

املعلمون بتدريسها.

نظًرا ألن املشاركة في البرامج التعليمية هي أمر اختياري في 

العادة، فيجب أال يقوم املعلمون مبمارسات تدفع الطالب إلى 

التسرب من التعليم أو العزوف عن املشاركة في البرنامج التعليمي. 

ويجب أن يقوم مديرو البرامج التعليمية بخطوات عملية لضمان منع 

جميع أشكال العنف البدني والنفسي التي ميارسها املعلمون 

والطالب.  يجب أن يكون لدى الطالب طرق لإلبالغ عن أي نوع من 

أنواع اإلساءة أو اإلهانة أو العنف التي قد حتدث أثناء اجللسات 

التعليمية دون اإلفصاح عن هوياتهم. وفي حالة إبالغ الطالب عن 

مثل هذه احلاالت، يجب أن يتخذ مديرو املدارس إجراءات فورية 

للتحقيق في تلك املشكالت والتعامل معها إذا تبني صحة البالغات. 

من املهم أيًضا التأكد من معاملة البنات والبنني في إطار قائم على 

املساواة واالحترام من قبل املعلمني ومن قبل بعضهم البعض.

ملزيد من املعلومات حول كيفية التعامل مع سلوكيات الطالب، راجع 

دليل برمجة نظام اإلنذار املبكر املرفق في امللحق الرقمي اخلاص 

بالوحدة الثالثة.

كيف ميكن للمعلمني توفير بيئة تعلم آمنة 
وإيجابية وترحابة؟

يتعامل غالبية الطالب بحساسية شديدة جتاه ما يقوله املعلمون 

لهم، والطريقة التي يتعامل بها معلمو املدارس ومعلمو البرامج 

التعليمية معهم. إن كلمات وتصرفات املعلمني تصل سريًعا إلى 

قلوبهم. ولذلك، فمن املهم مبكان أن ينتبه املعلمون إلى تصرفاتهم 

وأقوالهم للطالب. إن حتدث املعلمني بقسوة، ورفع أصواتهم، 

وتوجيه اإلهانات للطالب، والتحدث بسخرية، والتهديد مبمارسة 

العنف البدني قد يسبب ضرًرا فورًيا ودائًما للعالقة بني املعلمني 

والطالب ويسبب أضراًرا وجدانية للشباب.

إذا كانت بيئة التعلم التي يتم تنفيذ البرامج التعليمية فيها بيئة 

عدائية ال حتتفي بالطالب وال متثل مكاًنا آمًنا بالنسبة لهم، فسوف 

يرفض الطالب حضور اجللسات التعليمية. أما إذا ُأجبر الطالب 

على احلضور من قبل املدرسة و/أو أولياء األمور، فسوف يقومون 

مبحاكاة السلوكيات العدوانية أو يعزفون عن املشاركة بنشاط في 

أظهرت حتليالت األوضاع التي أجراها برنامج 

SDPP في كل من الهند وطاجيكستان وتيمور 

الشرقية ارتفاع مستويات إساءة معاملة املعلمني 

للطالب املعرضني خلطر التسرب الدراسي والطالب 

املتسربني من الدراسة. على سبيل املثال:

أفاد 49% من الطالب املتسربني من الدراسة   •

الذين أجريت معهم مقابالت في الهند، و59% من 

املتسربني في طاجيكستان، و71% من املتسربني في 

تيمور الشرقية أن معلميهم يوجهون انتقادات للطالب 

الذين يجيبون عن أسئلتهم بصورة غير صحيحة.

وأفاد 53% من الطالب املتسربني من الدراسة   •

الذين أجريت معهم مقابالت في الهند، و41% من 

املتسربني في طاجيكستان، و54% من املتسربني 

في تيمور الشرقية أن معلميهم يستخدمون أساليب 

العقاب البدني.

انتشار االنضباط السلبي
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األنشطة التعليمية. وبالتالي، فمن الضروري أن يحرص جميع 

األشخاص البالغني املشاركني في البرنامج التعليمي على أن يشعر 

الطالب باألمان والترحيب وجدانًيا وبدنًيا. يجب عدم االستعانة 

مبعلمي املدارس املعروفني بالوقاحة واإلساءة للطالب كمعلمني في 

البرامج التعليمية. فيما يلي بعض املبادئ التوجيهية املهمة التي 

تسهم في توفير بيئات تعلم آمنة:

تقدمي تعليقات إيجابية للطالب لتعزيز السلوك واألداء اإليجابي. 

يجب تشجيع الطالب وتقديرهم على أعمالهم، وعلى حضورهم 

اجللسة التعليمية، وعلى شخصياتهم. يجب أن يعمل املعلمون على 

إرساء ثقافة تقوم على االحترام في املركز التعليمي. ولضمان 

حدوث ذلك، ينبغي أن يكرس املعلمون وقًتا إلشراك الطالب في 

نقاشات حول كيفية إرساء هذه الثقافة القائمة على االحترام. 

ويجب كتابة مقترحات الطالب على أوراق كبيرة وعرضها في 

الغرفة. كذلك ينبغي أن يسأل املنسقون الطالب عن أفضل طرق 

حتقيق االنضباط فيما بينهم، وأن يطلبوا منهم التعليق على 

السلوكيات السيئة. يجب عدم ممارسة السخرية أو توجيه انتقادات 

أو مضايقات ألي طالب في املؤسسة التعليمية بسبب طرح 

األسئلة، أو اإلجابات، أو مواجهة صعوبات في التعلم، أو ارتكاب 

أخطاء بسيطة.

السماح باألخطاء. يجب أال يخشى الطالب من ارتكاب األخطاء. 

يجب اعتبار األخطاء مبثابة فرص للتعلم ووسيلة للتعرف على أفكار 

جديدة. تعني بيئة التعلم اآلمنة عدم إصدار أحكام على جهود 

التعلم التي يبذلها الطالب دائًما، وعدم معاقبتهم لفظًيا، أو بدنًيا، 

أو من خالل منحهم درجات متدنية عندما يحاولون ويفشلون. ينبغي 

أن يشجع املعلمون الطالب على احملاولة. واحملاولة تسفر في أغلب 

األحيان عن أخطاء. وينبغي أن يتعلم الطالب أن هذا األمر هو جزء 

طبيعي من عملية التعلم وأن مجموعة من أعظم االكتشافات العاملية 

جاءت في أحيان كثيرة بعد سلسلة من األخطاء. ينبغي تشجيع 

املعلمني على تبني هذا السلوك كقدوة لطالبهم من خالل االعتراف 

باألخطاء واالستفادة من أخطائهم في عملية التعلم.

احترام أساليب ووتيرة التعلم اخلاصة بكل طالب. يجب أال ُيطلب 

من جميع الطالب التعلم بأسلوب واحد فقط أو بنفس السرعة. 

ويجب منح كل طالب مجموعة متنوعة من الوسائل التي تناسب 

بأفضل صورة أساليب التعلم اخلاصة به. كما ينبغي كذلك إتاحة 

الوقت للطالب للتعرف على املوضوعات واملواد بالوتيرة املناسبة 

لهم. ويجب أال يقوم املعلمون مبقارنة الطالب ببعضهم البعض نظًرا 

ألن لكل طالب طبيعته املتفردة، وينبغي تشجيع هذا التفرد 

واالحتفاء به.

إتاحة الفرصة للطالب للتواصل مع أقرانهم واألشخاص البالغني 

للحصول على الدعم. يجب تشجيع الطالب على طلب املساعدة من 

املعلمني واألقران عندما يشعرون بحاجتهم إليها. يسهم إرساء بيئة 

تعلم قائمة على االنفتاح والتمكني في اإلسراع بوتيرة التعلم.

إبراز مواطن القوة لدى الطالب. يجب على املعلمني التأكيد على 

قدرات الطالب كوسيلة لتشجيعهم على التعامل مع املهام 

واملوضوعات التي يعانون من صعوبات بشأنها. ويجب أال ُيشعر 

املعلمون الطالب أن األنشطة تعتمد على ما ال يعرفونه، بل تعتمد 

على معرفتهم ثم تنتقل تدريجًيا إلى املوضوعات األكثر صعوبة.

توفير جو من االحترام املتبادل. يجب أن يوفر املعلمون بيئة قائمة 

على االحترام ُتشعر الطالب باألمان وتشجعهم على بذل اجلهد من 

أجل تعلم املوضوعات الصعبة. تساعد البيئة القائمة على االحترام 

املتبادل الشباب على الشعور بأن اآلخرين يفهمونهم ويتقبلونهم 

بطبيعة شخصياتهم.

كيف يستطيع املعلمون ممارسة املساواة 
بني اجلنسني؟

من الضروري أن تتعامل البرامج التعليمية وغيرها من أنواع 

األنشطة اإلثرائية مع البنني والبنات في إطار قائم على املساواة. 

تتمثل أحد اجلوانب األساسية املرتبطة بتحقيق املساواة بني البنني 

والبنات في املعاملة في توقع التميز من جميع الطالب واحلرص 

على تشجيع جميع الطالب بشكل نشط على املشاركة في جميع 

األنشطة. ويتمثل أحد اجلوانب األساسية األخرى في ضمان 

معاملة املعلمني جلميع الطالب بنفس الطريقة. توضح الدراسات أن 

املعلمني غالًبا ما يعاملون البنات بشكل مختلف عن البنني ويتوقعون 

مستويات جناح مختلفة بحسب النوع، دون أن يدركوا ممارساتهم 

املتحيزة هذه. يجب أن يتجنب القائمون على تخطيط البرامج 
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واملعلمون تعزيز األفكار الشائعة عن الذكورة واألنوثة. بل يجب 

تشجيع جميع الطالب على اكتشاف مهاراتهم وقدراتهم وتطويرها.

فيما يلي بعض األساليب العملية لتعزيز املساواة بني اجلنسني في 

البرامج التعليمية:

تشجيع كل من البنني والبنات على اإلجابة عن األسئلة   •

وطرحها أثناء اجللسات التعليمية. تسجيل أسماء الطالب 

الذين ُيطلب منهم اإلجابة عن األسئلة والتأكد من عدم وجود 

حتيز للنوع.

إشراك جميع الطالب في نقاش أو مناظرة حول أهمية متكني   •

البنني والبنات من املشاركة بشكل متساو في جميع األنشطة 

التعليمية.

التأكيد على تكافؤ الفرص للبنني والبنات عند مناقشة خيارات   •

وأنشطة التوظيف أو طرق احلصول على اخلدمات لدعم 

الطالب.

تشجيع البنني والبنات على املشاركة في األنشطة الفنية   •

واإلبداعية والتأملية بالرغم من القيود الثقافية التي قد تعتبر 

الفنون “ال تخص الذكور” والرياضة “ال تخص اإلناث”.

مراعاة املتطلبات احملددة املفروضة على البنني والبنات داخل   •

املدرسة وخارجها. على سبيل املثال، املتطلبات امللقاة على 

عاتق البنات للقيام باألعمال املنزلية، أو املتطلبات امللقاة على 

عاتق البنني للقيام بأعمال الزراعة، أو احتياجات البنات أثناء 

فترة احليض.

تنفيذ أنشطة إثرائية في أماكن وبطرق تضمن شعور جميع   •

الطالب باألمان.

إرساء بيئة يحتاج فيها البنني والبنات إلى العمل في إطار من   •

التعاون بداًل من إعادة إنتاج مناذج تشجع على املنافسة 

وتعزز األفكار الشائعة عن الذكورة واألنوثة والتي قد تسهم 

في عدم املساواة بني اجلنسني.

أظهرت املالحظات املستمدة من الفصول الدراسية في البرازيل أن املعلمني واملعلمات على حد سواء يختارون البنني لإلجابة 

عن األسئلة أكثر من اختيارهم للبنات.  وأشارت البيانات أيًضا إلى أن املعلمني يطلبون من البنني قيادة األنشطة اجلماعية 

بصورة أكثر من البنات. وأفادت سجالت الطالب في هذه الفصول تفوق البنني على البنات في مستويات األداء. وقد ُبهت 

املعلمون لدى اطالعهم على البيانات اخلاصة مبالحظات الفصول.

واستجابًة لهذه البيانات وإدراك املعلمني لهذه املشكلة، قامت املدارس بتنفيذ برنامج مالحظات األقران ملساعدة املعلمني على 

التعامل مع الطالب مبساواة. 

وقد أظهر تقييم الطالب على مدى عدة أشهر، أن مستوى أداء البنات قد شهد، استجابًة لهذه التغييرات، حتسًنا ملحوًظا 

وأصبح أخيًرا مساوًيا ألداء البنني.

كما أظهرت املالحظات أن البنات أصبحن أكثر تفاعاًل في الفصل.

الشراكة األمريكية/البرازيلية من أجل التعليم، 2001

من التحيز للنوع إلى املساواة
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كرييتف أسوشيتس انترناشونال

كيف ميكن للمعلمني املوائمة بني أمناط 
التعلم املختلفة؟

غالًبا ما يجد املعلمون سهولة أكبر في التدريس وفًقا ألمناط التعلم 

املفضلة لهم. وغالًبا ما يعكس املعلمون نفس العادات وأمناط 

التدريس التي استخدمها معلموهم في التدريس لهم عندما كانوا 

طالًبا. من املهم أن يبذل املعلمون جهًدا لتجربة طرق مختلفة 

للتدريس وتبسيط عملية التعلم. أمناط التعلم الثالثة األكثر شيوًعا 

أجرى برنامج SDPP استطالًعا لفتيات الصف التاسع املعرضات خلطر التسرب الدراسي والفتيات الالتي تسربن من 

املدارس ملعرفة آرائهن في معاملة املعلمني لهن. وقد أفاد أكثر من ثلث الفتيات املعرضات خلطر التسرب الدراسي والفتيات 

املتسربات أنهن قد شعرن أن املعلمني يساعدون البنني في دروسهم أكثر من البنات، ويعتقدون أن البنني أكثر ذكاًء من 

البنات، ويعاملون البنني بصورة أفضل من البنات. وأفادت نسبة أقل قلياًل منهن )تخالف نسبة 35% هذا الرأي - متثل 

نسبة 35% أكثر من ثلث الفتيات املعرضات خلطر التسرب الدراسي ونسبة 28% من الفتيات املتسربات( أن املعلمني 

يوجهون االنتقادات للبنات أكثر من البنني.

وذكر ما يقرب من نصف الفتيات أن الفتيات يتعرضن للمضايقة والسخرية من جانب البنني في املدرسة، وأن البنني يجعلون 

الفتيات يشعرن بعدم االرتياح في املدرسة، وأن البنني، بطبيعتهم، أكثر ذكاًء من البنات. وأفاد حوالي ُخمس الفتيات أن 

البنني ال يسمحون بخصوصية البنات في املرحاض.

 إدراك فتيات الصف التاسع ملعاملة املعلمني لهم
في مدارس طاجيكستان

هي التعلم احلركي، والتعلم البصري، والتعلم السمعي. وهي 

موضحة أدناه.

املتعلمون احلركيون: يتعلم غالبية األشخاص بشكل أفضل من 

خالل األنشطة العملية، ولكن يتعلم بعضهم أكثر من غيرهم من 

خالل القيام باألشياء. تزداد قدرة بعض الطالب في واقع األمر على 

التعلم عندما تتاح لهم الفرصة للقيام باألشياء بأيديهم أثناء التعلم. 

يتسم هؤالء املتعلمون باحلركية الشديدة وغالًبا ما يجدون صعوبة 
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يقوم املعلمون مبساعدة 
األوالد أكثر من البنات 

في دراستهم

الطالبات املعرضات للخطر التسرب املدرسي لإلناث

يعتقد املعلمون أن األوالد 
أذكى من البنات

يعامل املعلمون األوالد 
بشكل أفضل من البنات

يقوم املعلمون بانتقاد 
البنات أكثر من األوالد
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نصائح للتدريس أو التعليم ملختلف أمناط املتعلمني

اجلدول 3هـ

املتعلمون 
احلركيون

قم بإشراك املتعلمني في أنشطة “عملية” بحيث ميكنهم التعامل مع املواد وحتريك   	
أجسامهم أثناء التعلم. 

استخدم أنشطة بدنية في بيئة التعلم.  	

أجلس املتعلمني بالقرب من اجلزء األمامي من الغرفة ملساعدتهم على احلفاظ على التركيز.  	

اسمح لهم بالتحرك في املكان أو اإلمساك بشيء أثناء عملية التعلم.  	

قم بتعليم سلسلة من اخلطوات من خالل عمل بطاقات تعليمية لكل خطوة ميكن اإلمساك   	

بها واالنتقال بها من مكان آلخر.

امنح فرًصا للطالب للمشاركة في أنشطة التعلم في أماكن مختلفة في الفصل ومع   	

مجموعات مختلفة من الطالب.

اترك وقًتا الستراحات متكررة أثناء أنشطة التعلم التي تتطلب اجللوس لفترات طويلة.  	

املتعلمون
البصريون

استخدم “رموًزا ملونة” عند عرض معلومات جديدة.  	

اكتب اجلمل والعبارات التي تلخص املعلومات األساسية.  	

قم بعمل بطاقات تعليمية للمحتوى واملفاهيم التي حتتاج إلى حفظ. احرص على احلد من   	

كمية املعلومات في كل بطاقة لكي تستطيع عقول املتعلمني التقاط “صورة” ذهنية 
للمعلومات.

اعرض املعلومات في شكل مخططات أو رسوم توضيحية؛ واكتب شروحات للمعلومات.  	

عند تدريس معلومات رياضية أو فنية، اكتب اجلمل والعبارات الرئيسية للمادة.  	

عندما تكون هناك مسألة تتضمن سلسلة من اخلطوات، اكتب بالتفصيل كيفية القيام بكل   	

خطوة.

قم بعمل تذكيرات بصرية للمعلومات التي يجب حفظها.  	

قم بإشراك الطالب في كتابة املعلومات على السبورة لكي يراها اجلميع.  	

املتعلمون
السمعيون

اعرض املعلومات اجلديدة باستخدام اللغة الشفهية مثل القصة أو الشعر أو املوسيقى.  	

قم في بعض األحيان بإلقاء محاضرة أو تنظيم نقاشات جماعية بحيث يتم تشجيع اجلميع   	

على املشاركة.

قم بتنظيم أنشطة التعلم في مجموعات أو أزواج من الطالب.  	

اسمح للطالب بالتحدث بصوت عال للمساعدة في تذكر املعلومات عند املذاكرة.  	

عند تعلم معلومات رياضية أو فنية، شجع املتعلمني على التحدث بطريقتهم عن املعلومات.  	

اطلب من املتعلمني إعادة صياغة املسائل بكلماتهم اخلاصة والتفكير في حلول املسائل من   	

خالل التحدث بصوت عال بشكل فردي أو مع طالب آخر.

اكتب تسلسل اخلطوات في شكل جمل واقرأها بصوت عال.  	
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كرييتف أسوشيتس انترناشونال

بالغة في السكون وعدم احلركة ويفعلون أشياًء مثل طقطقة 

أصابعهم أثناء إلقاء املعلمني للدروس.

املتعلمون البصريون: يستفيد املتعلمون البصريون من مجموعة 

متنوعة من احملفزات البصرية. من أمثلة ذلك استخدام األلوان. 

ويحب هؤالء الطالب الصور، والرسومات، واملعلومات املكتوبة. كما 

أنهم يحبون غالًبا قراءة التعليمات أو النصوص لزيادة فهمهم بداًل 

من مجرد االستماع إلى التعليمات. وقد تكون لديهم حساسية أكبر 

جتاه املشتتات البصرية.

املتعلمون السمعيون: يتعلم املتعلمون السمعيون بشكل جيد من 

خالل احملاضرات، أو النقاشات في الفصل، أو التحدث حول 

املوضوعات أو املشكالت. في حني يعتبر أسلوب إلقاء احملاضرات 

طريقة التدريس األقل فعالية، إال أن بعض الطالب يتعلمون بشكل 

أفضل من خالل االستماع. وقد تكون لدى هؤالء الطالب حساسية 

أكبر جتاه الضوضاء اخلارجية.

ما هي املسؤوليات املنوطة باملعلمني في 
البرامج التعليمية؟ 

يلعب املعلمون عدة أدوار مهمة لضمان إتاحة الفرص جلميع 

األطفال لتحسني أدائهم األكادميي، وحتقيق النجاح في الدراسة، 

واحليلولة دون تسربهم من التعليم.

فيما يلي بعض املسؤوليات املهمة املنوطة باملعلمني في البرامج 

التعليمية الناجحة.

قم بإعداد خطط مكتوبة الستخدام أساليب التعلم النشط   •

والتعلم املوجه للطالب، مبا في ذلك املشروعات واأللعاب، قبل 

اجللسات التعليمية.

قم بإشراك الطالب بنشاط في األنشطة التعليمية.  •

ال تتعامل مع اجللسة التعليمية على أنها فصل عادي. على   •

سبيل املثال، اسمح للطالب بالذهاب واملجيء حسب احلاجة 

أثناء اجللسة التعليمية. ضع ثقتك في الطالب أنهم 

سيستخدمون وقتهم بحكمة. ونظًرا ألن هذه الثقة قد تكون 

جديدة متاًما على الطالب، فقد يستغرق اعتيادهم على هذه 

احلرية فترة من الوقت. حتدث عن هذا األمر مع الطالب 

وساعدهم على إدارة هذه احلرية. 

تابع مشاركة الطالب في البرنامج التعليمي باملدرسة، واحتفظ   •

بسجالت دقيقة توضح تقدم الطالب. استخدم هذه املعلومات 

لتوجيه البرنامج التعليمي ولضمان حصول الطالب الذين 

يحتاجون املزيد من املساعدة على ما يحتاجون إليه.  

وفر للطالب تعليقات أمينة بشأن التقدم الذي يحرزونه. من   •

املهم تضمني ثالثة أنواع من التقييمات: التقييم الشخصي، 

وتقييم األقران، والتقييم اخلارجي. احرص على مشاركة تقدم 

الطالب مع آبائهم أو أولياء أمورهم، مع احلصول على 

إسهامات من الطالب. خصص وقًتا إلجراء نقاشات فردية مع 

الطالب ومع آبائهم أو أولياء أمورهم. 

تأكد من توفر املوارد واملواد الالزمة لتعليم الطالب وتأكد من   •

تخزينها بشكل مالئم بعد استخدامها.

حافظ على مناخ إيجابي في اجللسات التعليمية. يجب أن   •

تتماشى آليات إدارة الفصل واالنضباط مع املشكالت التي 

تظهر.

عند إعداد األشخاص لكي يكونوا معلمني في البرامج التعليمية، 

ركز على أدوارهم ومسؤولياتهم وامنحهم الفرصة ملمارسة أساليب 

جيدة. وفر للمعلمني قائمة بالواجبات واملسؤوليات الرئيسية 

لتذكيرهم مبسؤولياتهم احلالية وطرق حتقيق النجاح. فيما يلي 

منوذج لقائمة الواجبات واملسؤوليات الرئيسية، وميكن ملديري 

املدارس تعديلها.

ما هي فئات الطالب التي يجب أن تشارك 
في البرامج التعليمية؟

بشكل مثالي، يجب تشجيع جميع الطالب الذين يرغبون في حتسني 

مستوى أدائهم األكادميي على املشاركة في البرامج التعليمية. 

غالًبا ما جتذب البرامج التعليمية مجموعة متنوعة من الطالب، 

وليس فقط هؤالء املعرضون بشكل كبير للتسرب الدراسي. إن 

وجود مزيج كبير من الطالب ميكن أن يسهل تعلم األقران ويوفر 

مناذج جناح للطالب الذين يعانون من صعوبات كبيرة.
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SDPP دليل برمجة برنامج اإلثراء التعليمي

الواجبات واملسؤوليات الرئيسية املنوطة باملعلمني في البرامج التعليمية

اجلدول 3و

يجب أن يلتزم املعلمون بجدول الدرس في بداية كل جلسة تعليمية.  	

سيقوم املعلمون مبساعدة الطالب على حتقيق النجاح األكادميي في مجموعة متنوعة من املواد.    	

سيشارك املعلمون بنشاط في البرنامج التعليمي لتعلم املمارسات اجليدة واستراتيجيات التعلم النشط وإجادتها من   	

أجل ضمان جناح البرنامج التعليمي.  

سيقوم املعلمون باالستعداد مسبًقا قبل كل جلسة تعليمية.   	

سيستخدم املعلمون األساليب التعليمية، واألساليب التفاعلية، واألساليب املوجهة للطالب، وسيقومون بإشراك   	

الطالب بنشاط في أنشطة التعلم. يجب أن يضع املعلمون أنشطة تهدف إلى تلبية االحتياجات احملددة للطالب 
واالستجابة لصعوبات التعلم التي يواجهونها. يجب أال يكرر املعلمون الدروس املقررة في الفصل الدراسي فقط.

سيقوم املعلمون مبتابعة حضور الطالب في كل جلسة، وسيراقبون سلوكيات الطالب وحتصيلهم، وسيقومون بجمع   	

بيانات أخرى أثناء اجللسة التعليمية للمساعدة في حتسني البرنامج التعليمي. 

سيقوم معلمو البرامج التعليمية بإطالع معلمي املدرسة وفريق عمل البرنامج على تقدم الطالب أو التحديات التي   	

يواجهونها.  

سيتواصل املعلمون من حني آلخر مع اآلباء أو أولياء األمور إلطالعهم على سلوكيات أبنائهم ومستويات حتصيلهم   	

األكادميي. 

سيتولى املعلمون مسؤولية احلفاظ على املوارد التي يوفرها فريق عمل البرنامج واحلفاظ على حالة غرفة التعلم   	

ونظافتها.

سيقوم املعلمون بالتواصل مع مسؤولي متابعة البرنامج والعاملني باملدرسة واالجتماع معهم بانتظام ملناقشة تقدم   	

العمل واملشكالت املرتبطة بالبرنامج التعليمي.

ُيتوقع من املعلمني توفير رعاية حقيقية للطالب الذين يشاركون في البرنامج التعليمي، ومنحهم بيئة تعلم مليئة بالود   	

واحلفاوة، والتأكد من شعور الطالب باألمان. 

ُيتوقع من املعلمني تنفيذ البرنامج التعليمي وفًقا لألهداف واملعايير التي مت تصميمه ألجلها، واتباع إجراءات   	

وبروتوكوالت البرنامج، وإخطار فريق عمل البرنامج على الفور بأي مشكالت أو قضايا قد تؤثر على جناح 
البرنامج.
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بالرغم من ذلك، فإن هناك بعض القيود العملية على تصميم البرامج 

التعليمية. أوالً، قد تكون هناك قيود في املوارد حتد من قدرة 

البرنامج. يعني االهتمام الفردي الذي ينبغي أن يوليه املعلمون 

للطالب أن الفصول التعليمية يجب أن تكون صغيرة، وهو األمر 

الذي يتناقض بشدة مع طبيعة الفصول الدراسية العادية. فقد ال 

يتوفر عدد كاف من املعلمني أو املوارد لدعم احتياجات كل طالب. 

ثانًيا، قد ال يتلقى الطالب الضعفاء املعرضون للخطر االهتمام 

والدعم الذي يحتاجونه. عادًة ما تفضل املدارس وكذلك املعلمون 

الطالب األقوياء، وفي بعض البلدان يكون هذا التحيز واضًحا 

بشكل خاص. وقد أدى التركيز على املنافسات األكادميية إلى 

زيادة في البرامج “التعليمية” املوجهة إلى الطالب األقوياء على 

حساب استبعاد الطالب الضعفاء. إذا كان برنامجك التعليمي 

مصمًما الستيعاب مزيج من الطالب ذوي القدرات املختلفة، 

فسيكون من املهم ضمان عدم جتاهل الطالب الضعفاء.

يجب أن تقوم البرامج التعليمية بإشراك الطالب املعرضني بشكل 

أكبر خلطر التسرب الدراسي بسبب ضعف حتصيلهم األكادميي. 

بالرغم من ذلك، فمن املهم أال ُينظر إلى برنامجك التعليمي باعتباره 

برنامًجا للطالب ذوي املشكالت. إذا رأى الطالب أن البرنامج 

التعليمي موجه فقط للطالب األسوأ، فلن يرغب أي منهم في 

املشاركة فيه. يجب أن تعمل املدارس على إرساء الشعور أن 

املشاركة في البرامج التعليمية هي مبثابة ميزة وأنها بيئة ُيحتفى 

فيها بجميع الطالب. )في طاجيكستان، تضمن البرنامج التعليمي 

املقرر بعد اليوم الدراسي التابع لبرنامج SDPP ساعة لألنشطة 

الترفيهية والترويحية.( للمساعدة في حتديد الطالب ذوي 

االحتياجات املهمة، قد ترغب املدارس في إنشاء نظام إنذار مبكر 

)EWS( يساعدها على حتديد الطالب األكثر عرضة للمخاطر 

والذين قد يكونون مرشحني جيدين للبرامج التعليمية.  ميكن العثور 

على معلومات حول نظم اإلنذار املبكر في دليل البرمجة هذا 

املضمن في امللحق الرقمي.

ويجب أن يساعد الطالب املشاركون في البرامج التعليمية في عملية 

وضع القواعد واإلجراءات الالزمة إلدارة اجللسات التعليمية 

واملوافقة عليها. فيما يلي منوذج لعملية إشراك الطالب في وضع 

القواعد:

1.  يجب أن يطلب املعلمون من الطالب أواًل كتابة أفكار لقواعد 

البرامج.

2.  بعد انتهاء جميع الطالب من كتابة بعض األفكار، اطلب من كل 

طالب على حدة مشاركة أفكاره من خالل كتابتها على السبورة.

3.  في حالة اقتراح الطالب أفكاًرا مشابهة، ميكنهم وضع عالمة 

بجوار الفكرة التي سبق كتابتها بالفعل على السبورة.

4.  ينبغي على املعلم بعد ذلك أن يشرك الطالب في نقاش حول 

األفكار املختلفة وأن يطلب من الطالب تعديل املقترحات. ميكن 

للمعلم، خالل هذا النقاش، أن يقدم مقترحات بأفكار جديدة أو يقدم 

أفكاًرا جلعل املقترحات أكثر مالءمة ألهداف البرنامج التعليمي.

5.  بعد موافقة الطالب على قائمة القواعد واإلجراءات الناجتة، 

ميكن أن يطلب املعلم من مجموعة صغيرة من الطالب إعداد ملصق 

يوضح هذه القواعد بالتفصيل.

6.  ميكن أن يقوم جميع الطالب بعد ذلك بالتوقيع على امللصق 

ويتم تعليقه في الغرفة كتذكير بالقواعد التي وافق عليها اجلميع.

توضح القرائن أن األنشطة القائمة على املشاركة تؤدي إلى 

سلوكيات أفضل مما لو مت وضع القواعد من جانب األشخاص 

البالغني وفرضها على الطالب دون إشراكهم فيها.

قد يكون من املفيد أيًضا أن يقوم الطالب بتوقيع اتفاقية توضح 

القواعد التي تضعها املجموعة وتتضمن أهداف التعلم الفردية لكل 

طالب. ومن املهم التأكد من قيام الطالب الذين هم جزء من 

برنامجك التعليمي بذكر أهدافهم وغاياتهم جنًبا إلى جنب مع طرق 

قياس ومتابعة تقدمهم في حتقيقها. تساعد هذه االتفاقيات على 

محاسبة الطالب على أفعالهم. 

فيما يلي منوذج اتفاقية قابل للتعديل مبا يلبي احتياجاتك.
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الشكل 3ز

برنامج حتسني مستوى الطالب
اتفاقية املشاركة

كما أوافق أيًضا على العمل بجد لتحقيق أهداف التعلم الشخصية اخلاصة بي الواردة أدناه:

ألتزم بتحسني أدائي واالنتظام في الدراسة. وأوافق أيًضا على اتباع القواعد واإلجراءات اخلاصة باملجموعة.

عبر املشاركة في هذا البرنامج، فإنني أوافق على:

اتباع القواعد واإلجراءات التالية التي قام الطالب واملعلمون بوضعها مًعا؛  •

اتباع التعليمات اخلاصة باملعلمني ومساعديهم؛ و   •

معاملة اآلخرين باحترام وبنفس الطريقة التي أريد أن يعاملونني بها؛ و  •

حضور البرنامج التعليمي بانتظام، والوصول في املوعد املطلوب، وأن أكون مستعًدا للعمل واالستمتاع بالتعلم.  •

التاريخ اسم الطالب وتوقيعه 

التاريخ اسم األب أو ولي األمر وتوقيعه 

التاريخ اسم املعلم وتوقيعه 

التاريخ اسم نائب مدير البرنامج التعليمي وتوقيعه 

احرص على االنتظام في الدراسة اليوم من أجل غد أفضل!
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ما هي األدوار املنوطة باآلباء أو أولياء 
األمور؟ 

يلعب اآلباء وأولياء األمور دوًرا مهًما في متكني الطالب من حتقيق 

النجاح واالنتظام في الدراسة. غالًبا ما يشعر اآلباء وأولياء األمور 

باإلحباط نظًرا لعدم معرفتهم بسبل مساعدة أبنائهم على حتسني 

أدائهم الدراسي ومنع تسربهم من الدراسة. من املهم أن تعمل 

البرامج التعليمية على إشراك اآلباء وأولياء األمور بنشاط في 

تطوير البرنامج وتشجيع الطالب الذين يحتاجون مساعدة على 

املشاركة.

إن إشراك اآلباء وأولياء األمور في تطوير البرامج التعليمية 

وإدارتها قد يسهم في تعزيز النتائج، وحتسني العالقات بني املعلمني 

واآلباء، وحتسني التواصل بني املنزل واملدرسة، ومساعدة اآلباء 

على فهم التحديات التي يواجهها أبناؤهم في املدرسة. كذلك فإن 

إشراك اآلباء وأولياء األمور بنشاط في اجلوانب املختلفة للبرامج 

التعليمية يتيح الفرص لالستعانة بهم في مساعدة أبنائهم في أداء 

فروضهم في املنزل ويساعدهم على التعامل مع املشكالت 

االجتماعية والوجدانية التي غالًبا ما تظهر عندما يواجه الطالب 

صعوبات في حتقيق النجاح في دراستهم. باختصار، ينبغي أن يتم 

التعامل مع اآلباء وأولياء األمور باعتبارهم حلفاء لتحقيق النجاح 

لبرنامجك التعليمي.

عندما تبدأ في التخطيط لبرنامجك التعليمي، يجب أن يقوم مديرو 

املدارس بتنظيم جلسة توجيهية جلميع اآلباء لعرض فكرة البرنامج 

التعليمي، واإلجابة عن األسئلة، وتشجيع مشاركة اآلباء. إذا كانت 

املدرسة تضم رابطة آباء ومعلمني نشطة، فيجب أن تقوم املدرسة 

بإشراكها في التخطيط ودعوة اآلباء حلضور اجتماع التوجيه. 

بالرغم من أهمية أن تكون هذه اجللسة مفتوحة جلميع اآلباء، يجب 

غالف دليل تدريب مجتمع طاجيكستان ُيظهر املجتمع واآلباء كحلفاء للمدرسة.  ~ رسم توضيحي 
بريشة باختير كاخاروف، طاجيكستان

الشكل 3ح
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بذل جهد خاص للتأكد من حضور آباء الطالب املعرضني خلطر 

التسرب لهذه اجللسة. ومع ذلك، يجب أن حترص املدرسة على عدم 

إرباك هؤالء اآلباء. 

باإلضافة إلى شرح البرنامج وطلب مقترحات اآلباء لوضع برنامج 

تعليمي فعال، يجب أن توفر اجللسة التوجيهية لآلباء مقترحات 

محددة حول السبل التي يستطيعون من خاللها دعم النمو 

األكادميي ألبنائهم وانخراطهم في الدراسة. ويجب أن يشمل ذلك 

مقترحات حول الطرق التي ميكن من خاللها لآلباء إجراء حوارات 

مثمرة مع أبنائهم في املنزل حول التحديات التي تواجههم في 

املدرسة. كما يجب أن تتضمن هذه اجللسة مقترحات لضمان توفر 

مكان ووقت كاف ألداء أبنائهم لفروضهم املنزلية، ولتشجيع األطفال 

الكبار على مساعدة األطفال الصغار، ولضمان ذهاب أبنائهم 

للمدرسة في الوقت املطلوب، ولتعزيز أهمية تقدمي وجبة إفطار 

مغذية لألطفال قبل مغادرتهم املنزل. قام فريق برنامج SDPP في 

طاجيكستان بإعداد نشرة مكونة من ثمان صفحات لآلباء، موضحة 

على اليسار، ملساعدتهم على دعم البرنامج التعليمي في املنزل.

سوف يحتاج اآلباء على األرجح إلى توجيه الستيعاب أن البرامج 

التعليمية تختلف عن الفصول العادية. كما سيرغب فريق املدرسة 

في مساعدة اآلباء وأولياء األمور على وضع توقعات مناسبة 

لألهداف التي ميكن للبرنامج التعليمي مساعدة أبنائهم على 

حتقيقها. وينبغي أن يلتزم اآلباء كذلك بحضور أبنائهم. في حالة 

تضمني أنشطة المنهجية أو أنشطة ترفيهية كجزء من البرنامج 

التعليمي، قد ُيطلب من اآلباء املساعدة في تصميمها وإدارتها. 

تتمثل إحدى الطرق الفعالة إلشراك اآلباء في املساعدة في تصميم 

األنشطة الالمنهجية في دعوة مجموعات مختارة من اآلباء تضم 

10 إلى 15 شخًصا للمشاركة في حلقة نقاش مركز )FGD(. قد 

يكون من املهم عقد حلقتي نقاش مركز مع اآلباء، واحدة لألمهات 

وأخرى لآلباء. في بعض الثقافات، قد ال تتحدث األمهات في وجود 

أزواجهن أو رجال آخرين. يسرد املربع في الصفحة التالية بعض 

األسئلة احملتملة التي ميكن استخدامها لبدء النقاشات مع اآلباء. 

في بعض احلاالت، ميكن أن ُيطلب من اآلباء أيًضا مساعدة 

املعلمني في العمل مع مجموعات صغيرة من الطالب وفي إدارة 

مواد وأنشطة البرنامج.

ما هي التحديات التي قد تظهر عند تنفيذ 
برنامجك التعليمي؟

مهما كان قدر تخطيطك، فسوف تواجه على األرجح حتديات في 

برنامجك التعليمي. من أكثر التحديات شيوًعا التي يواجهها مديرو 

البرامج حتديد وتعيني املعلمني املناسبني. ومن بني التحديات أيًضا 

تأهيل املعلمني الكتساب املهارات والسلوكيات التي سيحتاجونها 

لتنفيذ البرنامج بشكل فعال. وكما ذكرنا من قبل، ميكن االستعانة 

 هذا هو غالف دليل اآلباء الذي مت 

 SDPP استخدامه بواسطة فريق برنامج 

في طاجيكستان.

الشكل 3ط
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مبعلمي الفصول الدراسية للعمل كمعلمني في البرامج التعليمية. 

بالرغم من ذلك، فقد أثبتت التجارب أن العديد من معلمي الفصول 

الدراسية يحتاجون إلى تدريب دقيق لكي يصبحوا معلمني فعالني 

في البرامج التعليمية، وللتغلب على عادات التدريس السيئة، وتعلم 

أساليب التعليم. املعلمون األكفاء هم من يتحلون بالقدرة على جتاوز 

أدوارهم كمعلمني في الفصول الدراسية والتكيف مع احتياجات 

البرنامج التعليمي الناجح.

تطبق العديد من البلدان سياسات بشأن عدد ساعات عمل املعلمني 

في اليوم. وقد متنع هذه السياسات املعلمني من العمل بعد انتهاء 

اليوم الدراسي في برنامجك التعليمي. وقد يكون إعطاء املعلمني 

راتًبا إضافًيا لتنفيذ البرامج التعليمية أمًرا غير مسموح أو غير 

ميسور. وبالتالي، ستكون بحاجة إلى توظيف أشخاص بالغني 

آخرين وتدريبهم لكي يكونوا معلمني في برنامجك التعليمي. 

ولألسف، فقد يكون هذا األمر مضيعة كبيرة للوقت، أو صعًبا، أو 

مكلًفا. وفي بعض البلدان، قد ال ُيسمح بتواجد أفراد من غير 

العاملني باملدرسة في املكان. من املهم التأكد من اللوائح والقيود 

عند تصميم برنامجك التعليمي.

سيكون على كل مدرسة مشاركة في البرنامج التعليمي وضع جدول 

تعليمي زمني. )راجع مناذج اجلداول الزمنية في امللحق الرقمي 

بالوحدة الثالثة(. ستعتمد اجلداول التعليمية الزمنية على املواد 

املختارة للتعلم، وتوفر املعلمني، واملكان املتاح في املدرسة، وجدول 

املدرسة العادي، وما إذا كانت املدرسة ُتستخدم الستضافة 

جلسات دراسية متعددة. على سبيل املثال، إذا كان هناك معلم 

واحد فقط ملادتي الكيمياء واألحياء، ميكن حتديد موعد لهاتني 

املادتني في نفس اليوم. إن وضع اجلدول الزمني مع املعلمني في 

املدرسة سيضمن تغطية جميع املواد في البرنامج وتوفر املعلمني 

لكل فترة زمنية محددة.  يجب أن تسعى كل مدرسة إلى تقليل عدد 

املعلمني املختلفني املطلوبني للعمل في البرنامج التعليمي كل يوم.

ما هي أنواع األلعاب أو الرياضات اخلارجية   •

التي يحب أبناؤك ممارستها مع األطفال اآلخرين؟

هل هناك بعض األلعاب التي حتب الفتيات فقط   •

ممارستها أكثر من البنني؟

إذا كان الطقس سيًئا، ما هي أنواع األلعاب   •

التي يحب أبناؤك ممارستها مع األطفال اآلخرين 

في املنزل؟

بخالف األلعاب والرياضات، ما هي أنواع   •

األنشطة األخرى، والفنون، واحلرف، واحلياكة، 

والرسم، والغناء، والرقص، والدراما، والقراءة، 

ومناذج البناء، والنقاش،...إلخ.؟ هل يحب أبناؤك 

ممارسة األنشطة وحدهم أم مع أطفال آخرين؟

إذا كان لدينا ثالثة أنشطة فقط في برنامجنا   •

لألنشطة الالمنهجية املقرر بعد اليوم الدراسي، فما 

هي األنشطة الثالثة التي ستكون األكثر جذًبا 

ألبنائك؟ وملاذا؟

هل هناك أنشطة أو ألعاب أو رياضات ال   •

يستمتع أبناؤك مبمارستها؟ وملاذا؟

 أسئلة محتملة حللقة النقاش
املركز لآلباء

الشكل 3ي
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تعليقات ختامية

1 كرييف أسوشيتس، “نتائج حتليل األوضاع: العوامل والظروف املؤثرة على التسرب من التعليم” البرنامج التجريبي املعني مبنع التسرب الدراسي التابع 
لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية )USAID(، نوفمبر 2014. 

2 ليسلي، جى ك، روبرت بومتان، ماريس هاندلر، آدم فينبرج. السلوك اإليجابي على مستوى املدرسة ككل: التأثيرات على مشكالت انضباط 
الطالب واألداء األكادميي.” Education Psychology, Vol. 25, Nos. 2-3، أبريل-يونيو، 2015، ص. 198-183.
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ما هي اخلطوات التي يجب عليك اتباعها 
عند تصميم برنامجك التعليمي وتنفيذه؟

سيقوم البرنامج التعليمي الناجح بتلبية االحتياجات األكادميية 

للطالب، ال سيما الطالب املعرضون للخطر، وسيعمل على إشراكهم 

في حتسني مهاراتهم االجتماعية والوجدانية ومستويات أدائهم 

األكادميي. وفي النهاية، يستطيع البرنامج التعليمي عالي اجلودة 

أن يسهم في معاجلة املشكالت األكادميية والسلوكية املرتبطة 

بالتسرب الدراسي، فضاًل عن حتسني أساليب التدريس والتعلم في 

الفصول العادية من خالل تطبيق املهارات واألساليب اجلديدة 

املستخدمة في البرنامج التعليمي.

توفر البرامج التعليمية للطالب املعرضني خلطر التسرب الدراسي 

فرصة لتحسني أدائهم في مناهجهم من خالل أساليب التعلم 

املوجهة للمتعلم. سوف يحتاج املعلمون على األرجح إلى تعزيز 

املهارات األساسية التي يحتاج إليها الطالب املعرضون للخطر 

إلجادة املوضوعات األكثر تعقيًدا. كما يوفر البرنامج التعليمي 

فرًصا للطالب لتلقي اهتمام فردي ودعم من األقران.

تتضمن عملية وضع برنامج تعليمي ناجح ست خطوات رئيسية، 

موضحة أدناه. تعكس هذه اخلطوات املمارسات اجليدة التي مت 

اكتسابها من خالل خبرة برنامج SDPP في إعداد برنامج تعليمي 

لطالب الصف التاسع في طاجيكستان، فضاًل عن اخلبرات 

املكتسبة من البرامج التعليمية األخرى في جميع أنحاء العالم. 

ينبغي اعتبار هذه اخلطوات مبثابة مبادئ توجيهية وليس قواعد 

لتخطيط برنامجك ووضعه. 

يتم تصميم أفضل البرامج التعليمية وتنفيذها بحرص ونظام. سترشدك هذه الوحدة خالل عملية حققت جناًحا في 

بالد أخرى. تبدأ بالطرق التي ميكنك من خاللها جمع املعلومات من املعلمني والطالب واآلباء حول ما يجب تضمينه 

في برنامجك التعليمي باستخدام االستطالعات وحلقات النقاش املركز. ثم ترشدك خالل عملية وضع النطاق وتسلسل 

احملتوى لبرنامجك التعليمي وتقدم أمثلة من برامج ناجحة. يتبع ذلك توجيهات حول إعداد خطط الدروس للجلسات 

التعليمية وكيفية تنظيم الفرق وتدريبها إلعداد خطط الدروس للبرامج التعليمية التي سيتم تنفيذها عبر نظامك 

املدرسي. تناقش هذه الوحدة أيًضا كيفية إعداد أدلة تعليمية للمعلمني وغيرهم من املشاركني في برنامجك وكيفية 

توظيف املعلمني وتعيينهم وتدريبهم. وتنتهي بطرق حتسني جودة التعليم من خالل فصول الشرح واملالحظات املنظمة 

وتقييمات اجللسات التعليمية. 

تصميم برنامجك التعليمي وتنفيذه
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مارجونا هي واحدة من إجمالي 1,700 طالب يدرسون في الصف التاسع في املدرسة الثانوية التي تقع في قرية لوهوتي في منطقة خاتلون 

في طاجيكستان. وفًقا ملارجونا، “يتوقع املعلمون من الطالب اجللوس كالتماثيل” دون أن ينبسوا ببنت شفة أو يتحركوا قيد أمنلة، وهم 

“يشغلون الطالب دائًما مبهام غير ضرورية.” ويبدو والدا مارجونا، كذلك، مترددين إزاء دراستها، فهم يقولون إنها غالًبا ما متكث في املنزل 

للمساعدة في األعمال املنزلية أو العمل املوسمي في الزراعة.

يترك الطالب املدارس في طاجيكستان ألسباب متنوعة، لكن السبب يعود في أغلب احلاالت إلى عدم انخراطهم في عملية التعلم. وال يحظى 

تغيب الطالب عن املدرسة مبتابعة من جانب املعلمني واآلباء. عمل برنامج SDPP مع املدارس في طاجيكستان حلماية الطالب، مثل مارجونا، 

من اإلهمال والتجاهل. وقد ركز برنامج SDPP في وقت مبكر من العام الدراسي على حتديد الطالب املعرضني خلطر التسرب الدراسي، 

وذلك باستخدام نظام اإلنذار املبكر اخلاص بالبرنامج. وبعد ذلك، ساعد برنامج SDPP املدارس على متابعة حضور الطالب والدرجات التي 

يحصلون عليها وشجع التواصل الوثيق مع أسرهم. وقد تلقى الطالب أيًضا دعًما إضافًيا من البرنامج التعليمي املقرر بعد اليوم الدراسي، 

حيث استخدم املعلمون املدّربون أساليب تدريس عملية وجذابة إلضفاء املتعة على عملية التعلم. 

عندما أدرك معلم مارجونا اخلصوصي وفريق عمل برنامج SDPP أن مارجونا هي صاحبة قرار ترك املدرسة، قاموا بإقناعها مبنح نفسها 

فرصة أخرى إلكمال الدراسة من خالل االلتحاق بالبرنامج التعليمي املقرر بعد اليوم الدراسي. قاومت مارجونا األمر في البداية وعندما 

حضرت الفصول التعليمية الحظت على الفور أن أسلوب التدريس مختلف عن الفصول العادية. “فهناك يسود مناخ ودي يشجعنا على التعبير 

عن أفكارنا دون لوم أو توبيخ” على حد قول مارجونا. “يحترم املعلمون أفكار الطالب وآرائهم.” عندما أصبح بإمكانها هي وزميالتها التفاعل 

والتحرك والتحدث بحرية واملشاركة بنشاط في الدروس، استعادت مارجونا رغبتها مجدًدا في الدراسة.

 SDPP لقد أصبحت مارجونا، سريًعا، واحدة من أنشط الطالب في الفصول العادية والفصول املقررة بعد اليوم الدراسي. وقد أتاح برنامج

ملعلمي مارجونا ووالديها االهتمام بشكل أكبر بتأخرها عن احلضور، ثم جذب البرنامج اهتمامها من خالل توفير بيئة تعليمية مشجعة في 

البرنامج التعليمي. لقد ازدهرت مواهبها وقدراتها بسرعة وأصبحت تسير على الطريق الصحيح إلنهاء دراستها الثانوية. كما وضعت مارجونا 

لنفسها هدًفا شخصًيا أن تصبح ممرضة في مجال صحة املجتمع، ألنها مهنة، على حد قولها، غير متوفرة في قريتها.

قصة مؤثرة:
 حتفيز الرغبة في الدراسة
يؤدي إلى النجاح         

بعد أن أصبحت واحدة من أكثر الطالب جرأة وحتدًثا في برنامجها التعليمي، حتب  مارجونا عرض 
املوضوعات على بقية الطالب في الفصل.
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اخلطوة األولى: وضع محتوى الدروس التعليمية

سوف يعتمد احملتوى املقرر في البرنامج التعليمي على مناهج 

املدرسة على األرجح. كما أن املوضوعات األساسية التي يعاني 

الطالب من صعوبتها في هذه املواد ستكون بحاجة إلى تعديل. 

هناك عدة طرق لتحديد احتياجات احملتوى.

حتديد احتياجات احملتوى: ميكن حتديد احتياجات احملتوى في 

برنامجك التعليمي من خالل وضع وإجراء استطالع بسيط للطالب 

واملعلمني واآلباء. وميكن إجراء االستطالع خالل بضعة أيام في 

خمس مدارس على األقل )إذا كنت تقوم بإعداد برنامج ملنطقة 

تعليمية( وخلمسة معلمني ملواد مختلفة على األقل، ولعشرة طالب 

في كل مدرسة وعشرة أعضاء في جمعيات اآلباء واملعلمني. يجب 

أن يتضمن االستطالع قائمة باملواد احملتملة املستمدة من املنهج 

مع املوضوعات املتضمنة في كل مادة للصفوف التعليمية. حدد 

أولويات املواد الرئيسية لتضمينها في االستطالع. ميكن للطالب 

واملعلمني توضيح صعوبة كل موضوع من خالل وضع عالمة X في 

املربع الذي يعبر بأفضل شكل عن أفكارهم حول هذا املوضوع. 

فيما يلي منوذج استطالع ملادة اجلبر في الشكل 4أ.

سيساعدك تلخيص نتائج االستطالع بحسب املادة على حتديد 

وجهات نظر الطالب واملعلمني حول أصعب املواد، وأصعب 

املوضوعات في كل مادة. ويستطيع الفريق املسؤول عن تطوير 

البرنامج التعليمي بعد ذلك حتديد أولويات املواد واملوضوعات 

لتضمينها في البرنامج. يجب أن تكون املوضوعات التي مت تقييمها 

باعتبارها بالغة الصعوبة موضع التركيز الرئيسي لبرنامجك 

التعليمي.

إذا كانت املدارس التي تقدم فيها برنامجك قد وضعت نظام إنذار 

مبكر لتحديد الطالب املعرضني للخطر، فمن املرجح أن تكون هذه 

املدارس قد جمعت معلومات حول أداء الطالب في املواد الرئيسية. 

قد تسهم مراجعة معلومات نظام اإلنذار املبكر كذلك في عملية 

حتديد املواد في برنامجك.

حلقات النقاش املركز: يعتبر إجراء حلقات النقاش املركز مع 

مجموعات من املعلمني والطالب واآلباء وسيلة أخرى لتحديد 

أولويات املواد واملوضوعات في برنامجك التعليمي. ميكن 

االستعاضة عن االستطالع بحلقات النقاش املركز أو استخدامها 

جنًبا إلى جنب مع االستطالع. أثناء حلقات النقاش املركز، ميكن 

سؤال مجموعات الطالب واملعلمني املختلفة عن أصعب املواد 

واملوضوعات بالنسبة للطالب. وميكن بعد ذلك وضع قائمة بأولويات 

املواد واملوضوعات مستمدة من مالحظات حلقات النقاش املركز. 

من خالل عقد حلقات النقاش املركز في 4-5 مدارس، ستكون 

قادًرا على اكتساب فهم جيد للمواد واملوضوعات األكثر أهمية التي 

يجب أن تكون جزًءا من برنامجك التعليمي.

نتائج االختبارات السنوية: تستطيع هذه النتائج أيًضا املساعدة 

في حتديد املواد واملوضوعات التي يجب أن تكون جزًءا من 

البرنامج التعليمي. تستطيع املدارس مراجعة نتائج االختبارات 

املادة

الشكل 4أ - عينة من منوذج االستطالع

 حل املعادالتاجلبر
اخلطية

 النسبة
والتناسب

 املتباينات
اخلطية

ميكن التعامل معه سهل الفهماملوضوع
مبساعدة اآلخرين

بالغ الصعوبة

X

X

X
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الدورية ملعرفة أسئلة املواد التي متثل أكبر صعوبة بالنسبة للطالب. 

عند استخدام االختبارات للمساعدة في حتديد موضوعات البرامج 

التعليمية، من املهم أن تستخدم فقط أسئلة االختبارات سهلة الفهم 

للتأكد أن ما يسبب صعوبة للطالب هي املادة وليست بنية السؤال.

تذكر أن البرنامج التعليمي الذي يتم تنفيذه في املدارس احلكومية 

سيتطلب موافقة رسمية من وزارة التربية والتعليم. قد تخضع 

توصياتك بشأن اختيار املواد لسلطة الوزارة والتي قد ترغب في 

إعطاء األولوية ملواد أخرى أو مواد إضافية، كما حدث مع برنامج 

SDPP في طاجيكستان )راجع مربع النص أعاله(.

وضع النطاق والتسلسل ومحتوى البرنامج التعليمي:  مبجرد 

اختيار املواد واملوضوعات، يجب أن يقوم الفريق املسؤول عن 

تصميم البرنامج، مبساعدة معلمي الفصول ومعلمي البرامج 

التعليمية، بتنظيمها في جدول يوضح تسلسلها ويحدد مقدار الوقت 

الالزم لكل موضوع. ُيطلق على اختيار احملتوى، وعمق كل 

موضوع، وترتيب موضوعات التدريس في مادة محددة النطاق 

والتسلسل. يساعد النطاق والتسلسل في ضمان التسلسل املنطقي 

للتعلم مما يساعد الطالب على اكتساب معارف ومهارات جديدة من 

خالل االعتماد على معارفهم وخبراتهم السابقة واإلضافة إليها. 

يحتاج الفريق إلى دراسة النطاق والتسلسل املقترح للبرنامج 

التعليمي بعناية لتعظيم إمكانات التعلم. يهدف النطاق والتسلسل 

إلى تنظيم الدروس التعليمية بحيث ميكن تعلم املهارات األساسية 

واملهارات املطلوبة مسبًقا قبل تقدمي موضوعات أكثر تعقيًدا. توضح 

الصفحة أدناه منوذًجا للنطاق والتسلسل الذي مت وضعه من خالل 

برنامج SDPP لتدريس مادة األحياء في طاجيكستان. ميكن 

العثور على أمثلة أخرى للنطاق والتسلسل في امللحق الرقمي 

للوحدة الرابعة. يجب التعامل مع مقدار الوقت املخصص لكل 

موضوع باعتباره مبادئ توجيهية. يجب أن يضمن املعلمون توفير 

وقت كاف للطالب لفهم احملتوى وتعلمه ويجب أال يقوم اجلدول 

بتخفيض الوقت الذي يحتاجه الطالب.

اخلطوة الثانية: تعيني املسؤولني عن وضع خطط الدروس

قد يتطلب األمر االستعانة بفريق من املتخصصني في وضع خطط 

الدروس للمساعدة في تصميم الدروس ووضعها للمواد 

واملوضوعات املختلفة التي مت حتديدها لبرامجك التعليمية. من 

املرجح أال يكون املعلمون الذين متت االستعانة بهم لتنفيذ برنامجك 

متخصصني في املواد واملوضوعات التي اخترتها لبرنامجك. 

ولذلك، فمن املهم أن توفر ملعلميك دروس ومواد تعليمية تكميلية 

لتوجيه جهودهم من أجل متكني الطالب من حتسني معارفهم 

ومهاراتهم وفهمهم في املوضوعات التي يعانون من صعوبات في 

استيعابها. يجب أن يتكون الفريق املسؤول عن وضع خطط 

الدروس من معلمي الفصول الدراسية ذوي اخلبرة باإلضافة إلى 

مجموعة أخرى من املعلمني الذين يتمتعون مبهارات الكتابة اجليدة 

في طاجيكستان، مت استخدام حلقات النقاش املركز إلى جانب استطالع للرأي لتحديد املواد واملوضوعات الرئيسية التي 

سيتم تضمينها في البرنامج التعليمي. وطلب مسؤولو الوزارة تضمني مواد إضافية. وترتب على ذلك اختيار املواد التالية 

للبرنامج التعليمي اخلاص بالصف التاسع:

اللغة األم - اللغة الطاجيكية واألدب الطاجيكي  •

الرياضيات - اجلبر والهندسة  •

العلوم - األحياء والكيمياء والفيزياء  •

العلوم االجتماعية - اجلغرافيا والتاريخ والقانون  •

اللغات األجنبية - الروسية واإلجنليزية  •

اختيار املواد:
البرنامج التعليمي املقرر بعد اليوم الدراسي في طاجيكستان
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Subject

الشكل 4ب -  منوذج خطة النطاق والتسلسل اخلاصة بتدريس مادة األحياء واملستخدمة بواسطة برنامج SDPP في طاجيكستان

أجزاء املخ البشري   1

ووظائفها
سيتمكن الطالب من تسمية األجزاء املختلفة للمخ البشري ووصف 

وظائفها.

topicخطة العام الدراسي لدروس تعليم مادة األحياء

اجلدول الزمني نتائج التعلم  الرقم   #

سبتمبر

الهيكل العظمي في سلة سيتمكن الطالب من التعرف على العظام املختلفة في الهيكل العظمي 2 
لإلنسان وتسميتها. سيتمكن الطالب من تقدمي معلومات حول الهيكل 
العظمي لإلنسان وأجزائه املختلفة. سيتمكن الطالب من التعرف على 

أنواع املفاصل املختلفة.

أكتوبر

اإلسعافات األولية قبل   3

وصول املمرضة
سيتعلم الطالب املهارات األساسية لإلسعافات األولية. سيتمكن الطالب 

من وضع الضمادات على كسور العظام.
أكتوبر

التحقق من النبض وضغط   4

الدم
سيتعرف الطالب على الدورة الدموية في القلب واجلهاز الدوري. سيتمكن 

الطالب من مناقشة هذه املوضوعات ومقارنة استنتاجاتهم مع اآلخرين.
نوفمبر

األعضاء الداخلية ووظائفها نوفمبرسيتعرف الطالب على وظائف أعضاء جسم اإلنسان.5 

حالة مرافعة سيقوم الطالب بتحسني معرفتهم بأعضاء جسم اإلنسان ويقومون بتعزيز 6 
مهاراتهم في البحث والنقاش والتحدث.

ديسمبر

قصة خيالية:  7 

 “مغامرات
امليكروبات”

سيتعرف الطالب على النظافة الشخصية. سيتمكن الطالب من مناقشة 
إرشادات النظافة الشخصية ويتعلمون من بعضهم البعض كيفية احلفاظ 

على الصحة والنظافة الشخصية.

ديسمبر

الوقاية من أمراض   8 

اجلهاز التنفسي
سيعزز الطالب فهمهم ملخاطر التدخني على صحتهم. سيتمكن الطالب من 

حتديد املشكالت املتعلقة بالعوامل الصحية وحلها )العوامل الصحية في 
مقابل العوامل الضارة بالصحة(.

فبراير

صور احلياة الصحية سيناقش الطالب أمناط احلياة الصحية. سيتمكن الطالب من وصف منط 9 
احلياة الصحي بناًء على فهمهم.

فبراير

اختبار ُمسلي في مادة   10

األحياء
سيقوم الطالب بتحسني مهارات التفكير اإلبداعي لديهم ومعرفتهم 

بالفيتامينات.
مارس

لعبة الفيتامينات “أكثر   11

األشياء التي أحبها”
سيتعرف الطالب على الفيتامينات املوجودة في الطعام وأهمية الفيتامينات 

لصحتهم.
مارس

احللوى تكلفتها ُمرة! سيتمكن الطالب من التعبير عن العوامل املختلفة التي تؤثر على صحة 12 
اإلنسان.

أبريل

بناء مدينة بيئية سيتعرف الطالب على األنظمة البيئية والبيولوجية. سيتمكن الطالب من 13 
الربط بني املشكالت البيئية والنظم اإلدارية والفنية واالقتصادية 

واالجتماعية.

أبريل

ما هي األشياء  14 

الضارة بالبيئة؟
سيتمكن الطالب من حتديد األنواع املختلفة للتلوث البيئي، وأسباب 

التلوث، وآثاره.
مايو

* ميكن العثور على اخلطة الكاملة في امللحق الرقمي بالوحدة الرابعة
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واإلبداعية واملطلعة والقدرة على استيعاب طرق التدريس والتعلم 

اجلديدة. يجب أن يكون الفريق املسؤول عن وضع خطط الدروس 

مدرًبا بأفضل الطرق على وضع دروس التعلم. كما سيحتاج هذا 

الفريق إلى االستعانة بأشخاص يتمتعون باملهارة في وضع أدلة 

التدريب وأدلة املعلمني. وقد تتم االستعانة كذلك بأعضاء من هذا 

الفريق لتدريب املعلمني. 

اخلطوة الثالثة: وضع تصميم خطة الدروس.

نظًرا ألن البرامج التعليمية تركز على توفير دعم تعليمي للطالب، 

فمن املهم أن تتضمن خطط الدروس العناصر الرئيسية لبرامج 

األنشطة اإلثرائية على النحو املوضح في الوحدة الثانية. تذكر أن 

العديد من الطالب الذين سيشاركون في البرنامج التعليمي يعانون 

من صعوبات في الفصول العادية. ولذلك، يجب أال تكون اجللسات 

التعليمية نسخة مكررة من التدريس في الفصول العادية. يجب 

وضع خطط الدروس بهدف تسهيل موضوعات املناهج الصعبة 

للطالب من خالل عرضها بطرق ممتعة ومثيرة. وينبغي أن تعتمد 

الدروس على العناصر الرئيسية للبرنامج التعليمي مثل التعلم 

النشط، واملشاركة الكاملة للطالب، وتقدمي التعليقات اإليجابية، 

واإلضافة إلى املعارف التي يبديها الطالب خالل اجللسة التعليمية.

عادًة ما يتم تنظيم خطط دروس البرامج التعليمية لتشمل املعلومات 

التالية:

املادة - اسم املادة من املنهج؛ و  •

املوضوع - اسم املوضوع احملدد والوصف املختصر له؛ و  •

مستوى الصف - مستوى الصف الذي يظهر فيه هذا   •

املوضوع في املنهج الدراسي؛ و

وصف النشاط - أوصاف مختصرة ألنشطة التعليم/التعلم؛ و  •

األهمية التعليمية - مدى أهمية هذا املوضوع؛ و  •

املواد - األغراض املطلوبة لتنفيذ األنشطة، واألماكن التي   •

توجد بها هذه األغراض )باخلارج في البيئة، يتم إحضارها 

من املنزل، من مخزن املدرسة، يتم شراؤها،...إلخ.(؛ و

التعليمات - تعليمات مفصلة للمعلمني بشأن كيفية تنفيذ   •

األنشطة احملددة، مبا في ذلك رسوم توضيحية إذا لزم األمر؛ و

النصائح أو التذكيرات - األشياء التي يجب تذكرها خالل   •

الدرس، مثل تذكر تقدمي تعليقات إيجابية للطالب.

فيما يلي منوذج لتصميم خطة دروس إلى جانب نشرة من 

طاجيكستان. راجع امللحق الرقمي للوحدة الرابعة ملزيد من األفكار 

حول وضع خطة الدروس.

اخلطوة الرابعة: وضع خطة الدرس وإعداد دليل املعلم.

توجيه الفريق املسؤول عن وضع خطط الدروس: للتأكد من 

استخدام الفريق املسؤول عن وضع خطط الدروس أسلوًبا موحًدا 

في وضع الدروس التعليمية، قم بتنظيم ورشة عمل ألعضاء الفريق 

حول موضوعات ومجاالت املواد املختلفة. ستعتمد املدة الزمنية 

املطلوبة لورشة العمل على عدد املواد واملوضوعات املطلوب تغطيتها 

ومستوى الفهم الذي يتمتع به املشاركون فيما يخص إعداد 

الدروس للبرنامج التعليمي. ونظًرا ألن املشاركني لن يدركوا 

جميعهم الفرق بني التدريس في الفصول العادية والتدريس في 

البرامج التعليمية، فمن الضروري تخصيص وقت لهذا املوضوع. 

في طاجيكستان، مت اختيار الفريق املسؤول عن 

وضع خطط الدروس من مؤسسات تدريب املعلمني 

ووزارة التربية والتعليم. وقد أصبح مسؤولو وضع 

خطط الدروس أيًضا مدربني للمعلمني.

 القائمون على تخطيط
الدروس في طاجيكستان
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الشكل 4ج - منوذج لدرس رياضيات مت استخدامه في برنامج SDPP التعليمي في طاجيكستان.

Subject

الهندسةاملادة:

يعمل الطالب في شكل أزواج إليجاد العدد اإلجمالي للمربعات التي ميكن وصف األنشطة:

رسمها في الشكل املتوفر )الشكل 4د بالصفحة التالية(. 

)1( تنمية مهارات حل املسائل والتفكير البصري املكاني لدى الطالب األهمية التعليمية:

)2( تنمية مهارات احلساب

رسم مجموعات من املربعات لعمل أوراق تدريبية يتم توزيعها على أزواج املواد الالزمة:

أو مجموعات الطالب. سهلة: 3x3؛ متوسطة 4x4؛ صعبة: متنوعة

يجب أن يحدد الطالب إجمالي عدد املربعات التي ميكن رسمها في كل التعليمات:

شكل متوفر. اطلب من الطالب العمل في شكل أزواج.

قم بإعداد أوراق املربعات التي سيتم توزيعها على الطالب وفًقا لدليل نصائح وتذكيرات:  •

املعلمني قبل الدرس.

اطلب من الطالب العمل في شكل أزواج، فهي طريقة أكثر إمتاًعا.  •

ابدأ باملربعات السهلة ثم انتقل تدريجًيا إلى األصعب.  •

إلثارة روح التحدي لدى الطالب، أعطهم ورقة فارغة وانظر ما إذا   •

كان بوسعهم حتديد زوج آخر قريب.

قم بتحدي الطالب لعمل ألعاب مشابهة بأشكال مختلفة.  •

أحضر أمثلة، وملصقات، وأشكال للجلسة التعليمية، وقم بعرضها.  •

املربعاتاملوضوع:

8مستوى الصف:

خطة درس البرنامج 
التعليمي

العنوان:  إيجاد املربعات
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كما ميكن كذلك مناقشة تصميم خطة الدرس الذي مت وضعه قبل 

ورشة العمل وتعديله إذا لزم األمر.

يجب أن تتضمن ورشة العمل التوجيهية حملة عامة عن أنواع 

الطالب الذين سيشاركون في البرامج التعليمية. من الضروري أن 

يدرك املتخصصون جيًدا أنهم يقومون بإعداد دروس لطالب يعانون 

من صعوبات في فصولهم. ستوفر هذه الورشة التوجيهية للفريق 

املسؤول عن وضع خطط الدروس فهًما لسياق البرنامج 

واملستفيدين منه. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يعي الفريق املسؤول 

عن وضع خطط الدروس الفرق بني التدريس في الفصول العادية 

والتدريس في البرامج التعليمية، وكيفية وضع دروس مثيرة 

وممتعة، وكيفية استخدام تصميم خطة الدرس.  

وضع خطط الدروس: يجب أن تتم مراجعة خطط دروس البرامج 

التعليمية من جانب جميع املشاركني قبل اعتماد نسختها النهائية. 

ميكن استخدام نشاط “جولة في معرض” لتسهيل عملية املراجعة 

هذه.1 ويجب تشجيع املشاركني على تقدمي مقترحات لتحسني 

الدروس لكي يكون األسلوب املستخدم من جانبهم أسلوًبا موحًدا 

ومن أجل تبادل استراتيجيات التعلم واألساليب املشتركة.

يجب استخدام منط ورشة العمل، إذا أمكن، إلجراء عملية وضع 

خطط الدروس. ويجب أن تتضمن ورشة العمل نظاًما ملراجعة 

األقران وتوفير التعليقات من أجل تسريع عملية وضع اخلطط 

وتبادل األفكار واملمارسات اجليدة. كما يجب أن تتضمن ورشة 

العمل مراجعات جماعية دورية خلطط الدروس املعلقة. وينبغي 

تشجيع املشاركني على حتديد األنشطة املمتعة، والدروس املصممة 

بشكل جيد، واألساليب التعليمية اجليدة والفريدة لعرض 

املوضوعات. كما ميكن أن يعقد فريق عمل البرنامج وأعضاء جلنة 

املراجعة جلسات فنية خالل ورشة العمل لسد ثغرات الفهم لدى 

الفريق املسؤول عن وضع خطط الدروس عند احلاجة. ميكن أن 

تركز اجللسات الفنية على كيفية تصميم األنشطة التفاعلية 

واألنشطة املوجهة للطالب، وكيفية دمج األلعاب، وأنشطة تبادل 

األدوار، وغيرها من أساليب التعلم املمتعة في الدروس. تذكر أن 

هذا النوع من التدريس ينبغي أن يكون ممتًعا وتعليمًيا.

في بعض البلدان، قد يلزم اعتماد الدروس التعليمية من مسؤولي 

وزارة التربية والتعليم. ناقش هذا األمر مع مسؤولي التعليم 

املختصني في املستويات املؤسسية ذات الصلة وخصص وقًتا كافًيا 

ورقة تدريبية ملادة الهندسة - إيجاد املربعات

الشكل 4د - ورقة تدريبية مت توزيعها على الطالب في إطار خطة الدرس املوضحة أعاله.

مثال سهل

كم عدد املربعات التي تراها في الشكل؟

التعليمات:  هل وجدت جميع املربعات الـ 14؟
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غالف دليل برنامج األنشطة التعليمية 
 واإلثرائية الذي مت وضعه بواسطة 

برنامج SDPP الستخدامه في  مدارس 
طاجيكستان.

الشكل 4هـ

خزانة قابلة للقفل   •

ورق عادي  •

أقالم ماركر  •

شريط، ومساطر، ومقص،...إلخ.  •

ورق مسطر  •

كتب متارين   •

كتب مدرسية  •

سبورات طباشير/سبورات بيضاء  •

ملصقات خاصة باملواد  •

وسائل تعليمية للعلوم واجلغرافيا ...إلخ.  •

املواد واملوارد الالزمة 
للبرنامج التعليمي في طاجيكستان

مستلزمات فنية  •

مكعب روبيك   •

ألعاب ألواح وبطاقات لعب  •

ألعاب بازل  •

دومينو  •

أدوات رياضية )كرة،...إلخ.(  •

ألعاب تفكير  •

ألعاب شطرجن/داما  •

لعبة املتاهات  •

مجالت/جرائد  •
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الجتياز خطط الدروس لعملية االعتماد وإجراء املراجعات بناًء على 

مالحظات الوزارة. 

إعداد أدلة املعلمني: عادة ما يتم جتميع خطط دروس البرامج 

التعليمية في دليل املعلم حسب املادة أو في دليل املدرسة للمعلمني 

واملديرين. الدليل الذي مت استخدامه في طاجيكستان موضح في 

الشكل 4هـ في الصفحة السابقة. ميكن العثور على نسخة رقمية 

من هذا الدليل في امللحق الرقمي للوحدة الرابعة. قد يتطلب وضع 

هذا الدليل االستعانة بخدمات مصممي الرسومات والرسامني، 

ولكن في حالة عدم توفر أموال كافية لذلك، فإن استخدام مناذج 

خطط الدروس قد يفي بالغرض. باإلضافة إلى خطط الدروس 

اخلاصة بكل مادة، قد يتضمن دليل املعلمني أيًضا:

معلومات أساسية حول أسباب حاجة الطالب إلى البرامج   •

التعليمية؛ و

سبل مساهمة البرامج التعليمية في منع التسرب الدراسي؛ و  •

توجيه حول املبادئ والعناصر األساسية للتعليم الفعال؛ و  •

االختالفات بني التدريس في الفصول العادية والتدريس في   •

البرامج التعليمية؛ و

أدوار ومسؤوليات املعلمني واملسؤولني اإلداريني باملدرسة في   •

البرنامج التعليمي؛ و 

اجلداول الزمنية للبرامج التعليمية على مستوى املدرسة؛ و  •

رسوم توضيحية لألنشطة املوجهة للمتعلم؛ و  •

نصائح إلشراك الطالب في املواد املختلفة؛ و  •

تقييمات ملستويات تقدم الطالب؛ و  •

قائمة باملوارد املطلوبة.  •

احرص على توفير دليل لألنشطة املوجهة للمتعلم في كل مادة 

ملساعدة املعلمني على تقدمي أنشطة ممتعة وجذابة معرفًيا للطالب. 

يتوفر منوذج لهذا النوع من احملتوى الذي مت استخدامه في 

البرنامج التعليمي التابع لبرنامج SDPP في طاجيكستان في 

الشكل 4و بالصفحة التالية. باإلضافة إلى مقترحات األنشطة، 

ميكن أن تقوم املدارس أيًضا بتوفير أدوات وموارد ومواد مثل تلك 

املوضحة في املربع املوجود على اليسار. سيعتمد توفير املوارد 

لبرنامجك على ميزانيتك. إذا كانت امليزانية محدودة، فقد ترغب في 

إرسال قائمة باملواد املطلوبة ألسر الطالب في مدرستك وتطلب 

منهم تبرعات. لقد سبق استخدام هذا األسلوب في املدارس في 

مقدونيا ونتج عنه التبرع بغالبية األغراض التي كانت املدرسة 

بحاجة إليها لتنفيذ برنامج األنشطة اإلثرائية. 

إعداد دليل املدربني: يجب أن يتولى بعض أعضاء الفريق املسؤول 

عن وضع دروس البرنامج التعليمي كذلك مسؤولية وضع دليل 

للمدربني من أجل إعداد األشخاص لكي يكونوا معلمني فعالني 

وكذلك تأهيلهم الستخدام خطط الدروس. يجب أن يوفر هذا الدليل 

توجيهات للمدربني بشأن توجيه وتدريب معلمي الفصول واملسؤولني 

اإلداريني باملدرسة والذين سيكونون معلمني في البرامج التعليمية. 

تضمن دليل تدريب املعلمني الذي استخدمه برنامج SDPP في 

طاجيكستان احملتويات التالية: 

جدول األعمال   •

حملة عامة عن نظام اإلنذار املبكر لبرنامج االنتظام في   •

الدراسة 

)CFS( سمات املدارس الصديقة لألطفال  •

صفات املعلم الذي يتحلى بالكفاءة  •

أمناط التعلم  •

قياس التأثير على الطالب   •

PAB جدول مؤشرات التغيير في  •

جدول املشروعات والعمل اجلماعي؛ ومسؤولو تنظيم   •

الرسومات؛ واأللعاب/تبادل األدوار/احملاكاة

رسوم توضيحية لألنشطة التعليمية واإلثرائية  •

منوذج نشاط جديد  •

موارد الساعة املخصصة لألنشطة االجتماعية  •

اتفاقية املشاركة  •

األدوار واملسؤوليات  •

متابعة البرنامج املقرر بعد اليوم الدراسي.  •

ميكنك استخدام هذه القائمة لتوفير أفكار للعناصر التي تريد 

تضمينها في دليل تدريب املعلمني. يتوفر دليل تدريب املعلمني 

الكامل الذي مت استخدامه في طاجيكستان ضمن امللحق الرقمي 

لهذه الوحدة.
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تابع

Subject

الشكل 4و - منوذج خطة درس ملادة الرياضيات في التعلم النشط املوجه للطالب.

الرياضيات )الهندسة(املادة

)1( سيتمكن الطالب من رسم األشكال الرباعية ووصف خصائصها. نتائج التعلم

)2( سيتمكن الطالب من تقسيم املربعات واملثلثات إلى أجزاء متساوية. 

لوح ورقي قالب؛ وأقالم ماركر؛ وطباشير ملون.املواد:

يستخدم الطالب مثااًل واقعًيا ألنابيب الري للتعرف على خصائص الوصف:

املربعات واملثلثات، ثم يتعلمون التعامل مع هذه األشكال الهندسية.

التمهيدالتعليمات:

اطلب من الطالب رسم مربع ومثلث على ورقة واطلب منهم وصف 

خصائص كال الشكلني. قم بإثارة فضولهم ببعض األسئلة، مثل “كم عدد 

األضالع التي يشتمل عليها هذا الشكل؟ كم عدد الزوايا؟ ما هي قياسات 

الزوايا؟ هل جميع الزوايا متساوية؟ ما هي قياسات األضالع؟ هل جميع 

األضالع متساوية؟” اطلب من الطالب املقارنة بني خصائص كال 

الشكلني.

 مستوى
الصعوبة:

سهل

MAT-6معرف النشاط:

 منوذج
خطة درس

العنوان:  مخطط خلط ري
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Subject

الشكل 4و - تابع

 منوذج
خطة درس

العنوان:  مخطط خلط ري

تابع

أ

خطوات النشاط الرئيسيالتعليمات:

1.  اعرض املسألة التالية على الطالب واطلب منهم حلها بشكل فردي.

 لديك قطعة أرض. قطعة األرض على شكل مربع مقاسه 

40م × 40م. ينقسم هذا املربع الكبير إلى 16 مربًعا صغيًرا. 

اسأل الطالب: ما هي قياسات كل مربع من املربعات الصغيرة؟ بعد 

انتهاء الطالب من حساب حجم املربعات، اطلب منهم حل املسألة 

التالية: حتتاج إلى تركيب أنبوب ري في قطعة األرض اخلاصة بك 

بدًءا من النقطة “أ”. يبلغ طول هذا األنبوب 100 متر. كيف ميكنك 

تركيب األنبوب بحيث يقسم مساحة األرض إلى قطعتني متساويتني، 

وبالتالي ميكن توزيع املياه بالتساوي على جانبي احلقل املربع؟ 

2.  أعط الصورة رقم 1، أدناه، للطالب. يجب أن تقوم برسم الصورة 

على السبورة ثم تطلب من الطالب رسم نسخة من الصورة في 

كراساتهم. 

الصورة رقم 1:
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Subject

الشكل 4و - تابع

خطوات النشاط الرئيسيالتعليمات:

3.  اطلب من الطالب إيجاد حلول للمسألة التي عرضتها باستخدام 

الصورة رقم 1. يجب أن يقوم الطالب مبناقشة احللول مبجرد توصلهم 

إليها. الحظ أن هذه املسألة لها حالن محتمالن )انظر الصورة رقم 2 

و3، أدناه(. أعط الطالب التنويه التالي، إذا لزم األمر: ميكن وضع 

األنبوب بشكل غير منتظم، رغم أن أجزاء األنبوب ال ميكن توصيلها إال 

بزوايا قائمة.

 منوذج
خطة درس

العنوان:  مخطط خلط ري

تابع

4.  بعد انتهاء جميع الطالب من حل املسألة، اطلب منهم مشاركة 

نتائجهم مع الفصل. ثم انتقل إلى األسئلة الواردة في قسم “التقييم 

واخلتام” أدناه.

5.  ثم اطلب من الطالب اخلروج إلى فناء املدرسة. يجب أن يقوم الطالب 

اآلن بعمل نسخة مصغرة من حقولهم ومحاكاة تركيب أنابيب الري 

باستخدام األشرطة الورقية. اطلب من الطالب متييز قطعة أرض وتقسيمها 

إلى مربعات متساوية )قد تكون عصا القياس أداة مفيدة لهم في هذه 

اخلطوة(. أعط الطالب بعض أوراق اللوح الورقي القالب واطلب منهم قطع 

أشرطة طويلة من الورق الستخدامها مبثابة “أنابيب”. اطلب من الطالب 

وضع “األنابيب” بهذه الطريقة بحيث تصل املياه إلى جميع املربعات.

الصورة رقم 3:الصورة رقم 2:

أأ
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املشاركني في وضع البرنامج. إن اتباع إجراءات رسمية في 

توظيف املعلمني وتعيينهم سيساعد اجلميع على إدراك املستوى 

العالي من االحترافية واجلدية الذي حترص عليه في وضع 

برنامجك التعليمي.

مبجرد تعيني املعلمني، فسيكونون بحاجة إلى تلقي تدريب من أجل 

تنفيذ أساليب التعلم املوجهة للطالب، وتنفيذ عناصر البرنامج التعليمي 

التي تختلف عن التدريس في الفصول العادية. ُيوضح اجلدول 4ز في 

الصفحة التالية املسؤوليات الرئيسية املنوطة باملعلمني. يحتاج املعلمون 

أيًضا إلى معرفة كيفية متابعة تقدم الطالب، وحضورهم، وسلوكياتهم، 

فضاًل عن وضع جدول للبرنامج التعليمي

تدريب املعلمني: في بداية كل عام دراسي، سيكون النظام املدرسي 

بحاجة إلى تنظيم ورش عمل تدريبية لألشخاص الذين مت تعيينهم 

اخلطوة اخلامسة: تعيني املعلمني وإعدادهم 

حتى إذا قررت االستعانة مبعلمي الفصول الدراسية في مدرستك 

كمعلمني في البرامج التعليمية، فمن املهم أن تقوم باتباع اإلجراءات 

الرسمية من أجل حتديد أفضل املعلمني املناسبني لهذه الوظيفة 

وتعيينهم. ويعتبر إعداد وصف ملسؤوليات املعلمني واملهارات 

املطلوبة وتوزيعه جزًءا أساسًيا من عملية توظيف املعلمني الذين 

يتمتعون مبستوى عال من اجلودة. غالًبا ما يطلق على هذا الوصف 

اسم “نطاق العمل”. يوضح الشكل 4ز في الصفحة التالية منوذج 

نطاق عمل املعلمني الذي مت استخدامه لتوظيف املعلمني وتعيينهم 

في برنامج SDPP في طاجيكستان. باإلضافة إلى استخدام 

نطاق العمل لتحديد املرشحني املؤهلني، من املهم أيًضا أن يشارك 

املرشحون في مقابالت رسمية مع شخصني أو ثالثة أشخاص من 

Subject

الشكل 4و - تابع

خطوات النشاط الرئيسيالتعليمات:

6.  قدم املساعدة للطالب أثناء العمل.

 منوذج
خطة درس

العنوان:  مخطط خلط ري

اطلب من الطالب إخبار الفصل باملجاالت التي ميكنهم فيها تطبيق التقييم واخلتام:

معارفهم ومهاراتهم اجلديدة املستفادة من هذا الدرس. هل ميكنهم شرح 

لزمالئهم في الفصل أو لآلخرين كيفية تركيب أنبوب ري بحيث ميكن ري 

أكبر مساحة من األرض باستخدام أقصر خط ممكن من األنابيب؟ 
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نطاق العمل اخلاص باملعلمني الواجبات واملسؤوليات الرئيسية

اجلدول 4ز - نطاق العمل اخلاص بتوظيف املعلمني وتعيينهم في برنامج SDPP في طاجيكستان.

في بداية كل فصل دراسي، يتفق املعلمون مع املسؤولني اإلداريني باملدرسة على جدول يتم استخدامه خالل الفصل   	
الدراسي بالكامل ويتم تقدميه إلدارة برنامج SDPP العتماده.

سيقوم كل معلم، مرة واحدة في األسبوع، بتقدمي الدعم األكادميي للطالب املعرضني خلطر التسرب الدراسي.   	
سيقوم املعلم بتنفيذ األنشطة اإلثرائية للمواد األساسية خالل النصف األول من كل جلسة تعليمية بعد املدرسة 
)ساعة واحدة تقريًبا( وسيقوم باإلشراف على الطالب خالل النصف الثاني من اجللسة، وهي الفترة املخصصة 

ألنشطة اإلثراء التعليمي )ساعة واحدة تقريًبا(.

سيشارك املعلمون بنشاط في التدريب املقدم من برنامج SDPP إلجادة األساليب واألنشطة اخلاصة ببرنامج   	
األنشطة التعليمية واإلثرائية املقرر بعد اليوم الدراسي.

سيقوم املعلمون بأي جتهيزات ضرورية مسبًقا لكل درس تعليمي )مراجعة األنشطة، جمع الوسائل التعليمية(؛ و  	

سيستخدم املعلمون الوسائل التعليمية املقدمة من برنامج SDPP، باستخدام أساليب التدريس التفاعلية واملوجهة   	
للطالب.  ويتوفر للمعلمني أيًضا خيار إعداد األنشطة اخلاصة بهم، طاملا أنها ممتعة وجذابة للطالب، وال تعتبر بدياًل 

أو تكراًرا لدروس الفصل.

سيقوم املعلمون مبتابعة حضور الطالب في كل درس، ومراقبة سلوكياتهم ومستوى حتصيلهم، وجمع املعلومات/  	
.SDPP البيانات احملددة األخرى أثناء عملية التدريس، وفًقا لبروتوكوالت وإجراءات برنامج

سيقوم معلمو البرامج التعليمية بإطالع معلمي الفصول وفريق عمل برنامج SDPP على مستويات تقدم الطالب   	
والتحديات التي يواجهونها. 

سيتواصل املعلمون من حني آلخر مع أولياء أمور الطالب املعرضني للخطر وسيقومون بإطالعهم على سلوكيات   	
أبنائهم ومستويات حتصيلهم األكادميي.

سيتحمل املعلمون املسؤولية الكاملة عن احلفاظ على املوارد التي يوفرها برنامج SDPP وعن احلفاظ على حالة   	
ونظافة غرف التعلم التي يتم استخدامها في البرنامج املقرر بعد اليوم الدراسي.

سيقوم املعلمون بالتواصل مع مسؤولي متابعة برنامج SDPP وفريق العمل اخلاص به واالجتماع معهم بانتظام   	
ملناقشة تقدم العمل واملشكالت املرتبطة ببرنامج األنشطة التعليمية واإلثرائية املقرر بعد اليوم الدراسي.

ُيتوقع من املعلمني تقدمي رعاية حقيقية للطالب، وتوفير بيئة مليئة بالود واحلفاوة، والتأكد من شعور الطالب باألمان   	
والسالمة في البرنامج املقرر بعد اليوم الدراسي.

ميثل املعلمون عنصًرا بالغ األهمية في برنامج SDPP. وُيتوقع منهم تنفيذ البرنامج وفًقا لألهداف واملعايير التي   	
مت تصميمه ألجلها، واتباع إجراءات وبروتوكوالت برنامج SDPP، وإخطار فريق عمل برنامج SDPP على الفور 

بأي مشكالت أو قضايا قد تؤثر على تنفيذ البرنامج. 
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حدد توقعات واضحة؛ اعرف األمور التي تريدها وتلك التي ال تريدها.  •

اشرح للطالب ووضح لهم األمور التي تريدها.  •

عندما تلمس نتائج إيجابية، اعترف بها.  •

عندما تلمس شيًئا آخر، استجب بسرعة وبالشكل املناسب.  •

تذكر أن تخفف من حدة التعليقات باللطف والود.  •

إدارة جلسة تعليمية مدتها ساعة واحدة بفعالية 

لتنفيذ البرنامج التعليمي. ميكن أن يحضر كذلك مديرو املدارس أو 

غيرهم من القادة التربويني في كل مدرسة التدريب إلتاحة الفرصة 

لهم لتوجيه املعلمني واإلشراف عليهم. يجب أن تكون ورش العمل 

التدريبية املوجهة للمعلمني عملية وتفاعلية للغاية وأن جتسد أنواع 

أساليب التدريس التي سيتم استخدامها خالل الدروس التعليمية. 

من املهم تضمني طالب حقيقيني في هذا البرنامج التدريبي. ويجب 

أن يتعلم املعلمون إدارة اجللسات التعليمية ذات الساعة الواحدة 

مع طالب حقيقيني حتت مالحظة املدربني واملعلمني اآلخرين. ميكن 

اختيار مدربي املعلمني من بني مسؤولي وضع خطط الدروس 

وأعضاء فريق البرنامج.

يوضح الشكل 4ط في الصفحة التالية جدول أعمال يوم واحد من 

أيام البرنامج التدريبي للمعلمني املخصص إلعداد املعلمني لبرنامج 

SDPP في طاجيكستان. استمر التدريب ملدة ثالثة أيام وتضمن 

جتربة جزئية مع الطالب. تتوفر موارد إضافية لتدريب املعلمني، مبا 

في ذلك دليل تدريب وأوراق تدريبية وأدلة مدارس، ضمن امللحق 

الرقمي للوحدة الرابعة.

من املهم أيًضا تضمني مواد مثل امللصق املوضح أدناه لتذكير 

املعلمني باستخدام ممارسات التعليم اجليدة. مت وضع منوذج 

امللصق املوضح أدناه على احلائط في الغرف التي كانت ُتعقد فيها 

األنشطة التعليمية لتذكير املعلمني بتطبيق األساليب التي تعلموها 

في البرنامج التدريبي.

تضمني التدريب العملي في البرنامج التدريبي: من املهم تضمني 

جتربة عملية مع الطالب كجزء من البرنامج التدريبي للمعلمني. 

ولذلك، يجب أن يقوم املدربون بتنظيم مجموعات من الطالب 

ميثلون املجموعة املستهدفة. ويجب إخبار هؤالء الطالب بالتوقعات 

املرجوة منهم. من املهم أن تتاح الفرصة لكل معلم ملمارسة درس 

تعليمي ال تقل مدته عن 30 دقيقة بصورة عملية مع أربعة طالب 

واثنني من املراقبني على األقل. ميكن أن يكون املراقبون من 

األقران أو املدربني أو أعضاء فريق البرنامج. ويجب أن يقوم 

هؤالء املراقبون مبراقبة الدرس وتسجيل مالحظاتهم. وبعد انتهاء 

الدرس، يجب أن يقوم املدربون أو أي من املراقبني اآلخرين 

والطالب بإعطاء املعلم تعليقات بشأن اجلوانب التي أجادها وتلك 

التي يجب العمل على حتسينها.

اجلدولة ووضع جدول زمني للبرنامج التعليمي: يجب أن تقوم كل 

مدرسة بوضع جدول للبرنامج التعليمي بناًء على توفر املعلمني 

واالعتبارات األخرى اخلاصة باملدرسة. عادًة ما تستمر البرامج 

التعليمية ملدة ساعة واحدة في اليوم بعد انتهاء اليوم الدراسي. 

ولكن ميكن أيًضا إجراء البرامج التعليمية قبل اليوم الدراسي، 

وأثنائه، وفي عطالت نهاية األسبوع حسب توفر الطالب. تذكر أن 

الطالب املعرضني للخطر، على وجه التحديد، غالًبا ما يكون لديهم 

عبء ثقيل من األعمال، ويجب أن يتناسب جدول البرامج التعليمية 

مع توفرهم. ميكن أن تستمر البرامج التعليمية أيًضا على مدى 

العام الدراسي بأكمله. في طاجيكستان، كانت مدة البرنامج 

التعليمي ساعة واحدة كل يوم، وكانت األنشطة االجتماعية 

الالمنهجية تستمر ملدة ساعة واحدة بعد انتهاء البرنامج التعليمي. 

الشكل 4ح
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الشكل 4ط - يوم واحد في جدول أعمال برنامج تدريب املعلمني في طاجيكستان.

Subjecttopicاحملتوى املقترح جلدول أعمال تدريب املعلمني
)لالطالع على جدول األعمال التفصيلي للتدريب، راجع دليل تدريب املعلمني في طاجيكستان في امللحق الرقمي(

األنشطة الوقت التقريبي 

وصول املشاركني والتسجيل30 دقيقة

النشاط رقم 1: مقدمات45 دقيقة

1. مقدمة من وزارة التربية والتعليم أو الهيئات احمللية؛ فريق برنامج األنشطة التعليمية 
الالمنهجية؛ كلمة من هيئة التعليم احمللية

2. تقدمي املشاركني بواسطة املدرسة، تقدمي املدربني

3. مقدمة موجزة حول الغرض من ورشة العمل ومعلومات أساسية حول التسرب 
الدراسي

4. القواعد األساسية )فيما يتعلق حتديًدا باملشاركة، الصوت/الهاتف، االنتباه، التقبل(

تابع

النشاط رقم 2: ما هي سمات املدرسة الصديقة لألطفال؟45 دقيقة

1. عرض تقدميي حول املدرسة الصديقة لألطفال

يتم تقسيم املشاركني إلى مجموعتني - مجموعة ستظهر تفاعالت متجاوبة مع املدرسة   .2
الصديقة لألطفال ومجموعة أخرى ستظهر تفاعالت غير متجاوبة مع املدرسة الصديقة 

لألطفال

تقوم املجموعتان بسرد وتوضيح طرق إقامة عالقات إيجابية ووطيدة بني املعلمني   .3
والطالب وفوائد ذلك بالنسبة للطالب املعرضني للخطر

النشاط رقم 3: التدريس في البرامج التعليمية مقارنًة بالتدريس التقليدي45 دقيقة

1. مناقشة عامة حول االختالفات بني التدريس في البرامج التعليمية والتدريس التقليدي: 
الدور، واملهام، وأساليب التدريس، وطرق املشاركة مع الطالب

ملخص االختالفات الرئيسية  .2

إدارة جلستك التعليمية  .3

النشاط رقم 4: الطالب املعرضون للخطر واستراتيجيات التعلم املختلفة60 دقيقة

1. عرض تقدميي حول أمناط التعلم األساسية الثالثة

يتم تقسيم الطالب إلى ثالث مجموعات، مجموعة لكل منط من أمناط التعلم. يتم سرد   .2

املوضوعات احملددة ووصف التدريس باستخدام منط التعلم هذا

جولة في معرض - يتم عرض التقارير على احلائط، وتتجول املجموعات في أنحاء   .3
الغرفة لرؤية نتائج كل منط من أمناط التعلم 

جلسة عامة حول النتائج، ومناقشة، وأسئلة وإجابات  .4

النشاط رقم 5: أنشطة تعلم تفاعلية وعملية60 دقيقة
1. عرض تقدميي الستراتيجيات التعلم النشط املوجهة للطالب

شرح األنواع املختلفة أللعاب التعلم،...إلخ.  .2
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Subject

الشكل 4ط - تابع

Subjecttopicاحملتوى املقترح جلدول أعمال تدريب املعلمني
)لالطالع على جدول األعمال التفصيلي للتدريب، راجع دليل تدريب املعلمني في طاجيكستان في امللحق الرقمي(

األنشطة الوقت التقريبي 

النشاط رقم 6: متابعة تقدم الطالب90 دقيقة

1. تقدمي طرق ملتابعة حضور الطالب، وسلوكياتهم، وتقدمهم في التعلم )راجع دليل 
برمجة نظام اإلنذار املبكر ملزيد من املعلومات حول هذا األمر.(

جلسة عامة: مؤشرات التغيير في األداء، واملواقف، والسلوكيات  .2

النشاط رقم 7: تدريب عملي60 دقيقة
1. يقوم املعلمون باإلعداد لتدريس خطة درس مدته 30 دقيقة

يقوم املعلمون بالتدريس ملجموعة صغيرة من الطالب بينما يقوم الطالب اآلخرون   .2
مبالحظة ما يحدث

يقوم املدرب بجمع التعليقات من الطالب )في غياب املعلم(  .3

يقدم املراقبون تعليقات بناءة للمعلم  .4

اخلتام وتوجيه الشكر30 دقيقة

1. مناقشة منوذج اتفاقية املشاركة

تعريف املشاركني بأدوار ومسؤوليات املعلم  .2

شرح املتابعة، والتوجيه املستمر، وزيارات الدعم  .3

توجيه الشكر للمشاركني على يوم من العمل وإحراز قدر كبير من التقدم؛ ومناقشة   .4

اخلطوات التالية في مدارسهم
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ملصق ُمعد من جانب فريق عمل برنامج SDPP ملساعدة املعلمني على تعلم أساليب 
التعليم الفعالة واستخدامها

الشكل 4ي - ملصق

يجب أن تضع كل مدرسة في اعتبارها، عند تنظيم اجلدول، 

العوامل التالية:

معرفة عدد أيام األسبوع التي ميكن تنفيذ البرامج التعليمية   •

فيها. مراعاة واجبات الطالب في املنزل، وتوفر املعلمني، 

واملناسبات االجتماعية األخرى التي قد حتدث أسبوعًيا.

حتتاج كل مادة إلى شخص يتمتع باملهارات الالزمة ملساعدة   •

الطالب على حتسني استيعابهم.

يقدم املعلم الواحد خطة درس واحدة على األقل خالل كل   •

جلسة تعليمية.

إذا كان املعلم الواحد يقوم بتبسيط التعلم ألكثر من مادة، يتم   •

تدوير املواد بصفة أسبوعية. على سبيل املثال، يقوم املعلم 

“س” بتبسيط مواد اجلغرافيا والتاريخ والقانون. وقت 

التدريس اخلاص باملعلم هو يوم االثنني من كل أسبوع بعد 

املدرسة. يقوم املعلم بتدريس مادة اجلغرافيا يوم االثنني من 

األسبوع األول، ويقوم بتدريس مادة التاريخ يوم االثنني من 

األسبوع التالي، ويقوم بتدريس مادة القانون يوم االثنني من 

األسبوع الثالث. وبعد ذلك، يبدأ املعلم مرة أخرى بتدريس 

مادة اجلغرافيا يوم االثنني التالي.

يوضح اجلدول 4ك في الصفحة التالية مثااًل جلدول التدريس 

األسبوعي في فترة ما بعد الظهيرة في طاجيكستان.

اخلطوة السادسة: الدعم والتدريب أثناء العمل

بعد استكمال التدريب، من املهم تقدمي الدعم والتدريب املستمر 

ملساعدة املعلمني على إجادة أساليب التدريس وحل املشكالت فور 

ظهورها. قد يكون املدربون من املعلمني املهرة أو فريق العمل الذي 

تولى تدريب املعلمني. من املمكن أيًضا اختيار أفضل املعلمني 

وتكليفهم بتدريب املعلمني األقل خبرة من خالل نشاط تدريب 

األقران. ميثل هذا األمر أهمية كبيرة نظًرا لعدم امتالك معلمي 

البرامج التعليمية اخلبرة في التعامل مع الطالب املعرضني للخطر 
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الذين يعانون من صعوبات في حتصيل املواد األكادميية. قد ال 

يكون املعلمون على دراية بأساليب التدريس في البرامج التعليمية، 

وسيكونون بحاجة إلى دعم، وخاصة عند قيامهم بالتدريس في 

البرامج التعليمية ألول مرة. استخدم برنامج SDPP منوذج 

تدريب تضمن مالحظات على الدروس وتعليقات بناءة من املدربني. 

وقد شارك املعلمون واملدربون أيًضا في حوار للمساعدة في حل 

املشكالت التي حدثت أثناء دروس البرنامج التعليمي.

يوضح القسم التالي طريقتني لتقدمي التدريب أثناء العمل. من املهم 

أن يتطور املعلمون مهنًيا من خالل تلقي الدعم اجلماعي البناء من 

مدربيهم.

1. مالحظة الدروس وتقدمي التدريب.  ميكن أن يستقبل املعلمون 

أسبوعًيا زيارة من أحد أعضاء فريق البرنامج )قد يكون هذا 

العضو هو املدرب( والذي سيقوم مبالحظة الدرس التعليمي بهدوء 

ثم منح املعلم املشورة البناءة واملقترحات اخلاصة بكيفية حتسني 

أدائه. من املهم أن نفهم أن التدريب ليس تفتيًشا. فليس الهدف من 

التدريب تصيد األخطاء. فكر في التدريب باملعنى الرياضي - 

يساعد املدرب الالعب على تعديل حركاته أو طريقة لعبه من أجل 

احلصول على أفضل أداء من الالعب في الرياضة التي ميارسها. 

األمر نفسه ينطبق على تدريب املعلمني - تتمثل الفكرة في تقدمي 

مشورة محددة بطريقة جماعية لتحسني أداء املعلمني حتى الوصول 

إلى معايير التدريس اجليد.   ُيطلق على ذلك أحياًنا إجادة التنفيذ. 

ميكن تصميم منوذج مالحظات قياسي للبرنامج التعليمي لتحديد 

ما إذا كان املعلمون ملتزمني مببادئ التدريس في البرامج التعليمية 

وتقدمي توصيات تساعدهم على حتسني أدائهم. موضح في الشكلني 

4ل و4م في الصفحات التالية عينة من منوذجي املالحظات اللذين 

مت وضعهما بواسطة برنامج SDPP لالستخدام في طاجيكستان. 

كما تتوفر نسخة من هذين النموذجني في امللحق الرقمي للوحدة 

الرابعة.

2. فصول الشرح.  إحدى الطرق األخرى لتحسني معارف املعلمني 

ومهاراتهم في تدريس البرامج التعليمية هي دعوتهم للمشاركة في 

فصول الشرح. في فصل الشرح، يقوم أحد املدربني أو املعلمني 

املهرة بشرح أحد الدروس للطالب. سيقوم املعلمون مبالحظة 

الدرس وعقد نقاش حول مالحظاتهم بعد الدرس. قد يستخدم 

املدرب بعض األسئلة لتحفيز النقاش بعد الشرح.  تتضمن األسئلة 

التي قد يطرحها املدرب: 

ما الذي أعجبك في شرح الدرس؟ وملاذا؟  •

كيف كانت استجابة الطالب خالل الدرس في رأيك؟ وملاذا؟  •

ما هي اجلوانب التي قمت بها بشكل جيد في رأيك؟ وضح.  •

ما الذي كنت ستقوم به بشكل مختلف إذا قمت بتدريس هذا   •

الدرس؟ وملاذا؟

ميكن عقد دروس الشرح في املدرسة خالل ساعات التدريس 

العادية ولكن ينبغي التخطيط لها مسبًقا. ميكن أيًضا إجراء 

جلسات الشرح أثناء اجللسات التدريبية. بعد انتهاء الدرس، يجب 

أن يقوم املعلم واملدرب مبناقشته. توضح القصة أدناه منوذًجا 

للتأثير الذي ميكن أن حتدثه فصول الشرح.

اجلدول 4ك - جدول التدريس خلمسة أيام لطالب الصف التاسع

املعلم

املادة

املعلم “س”

اإلثنني

اجلغرافيا 
التاريخ
القانون

املعلم “ص”

الثالثاء

اللغة واألدب 
الطاجيكي

املعلم “ع”

األربعاء

األحياء
الكيمياء

املعلم “أ”

اخلميس

اجلبر
الهندسة
الفيزياء

املعلم “ب”

اجلمعة

اللغة اإلجنليزية
اللغة الروسية
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شاميجول ازاتولوفا هي معلمة للغة واألدب الطاجيكي في مدرسة في إحدى القرى الريفية في جنوب طاجيكستان، وهي إحدى املعلمات 

املشاركات في أنشطة برنامج SDPP. قبل اشتراكها في البرنامج، كانت شاميجول تعاني من اإلحباط بسبب عدم اهتمام طالب الصف 

التاسع باألدب الطاجيكي. 

كجزء من برنامج SDPP، شاركت شاميجول في برنامج تدريبي تضمن فصول شرح ُاستخدمت فيها أساليب التدريس التفاعلية. وقد تلقت 

أيًضا تدريًبا مستمًرا أثناء محاولتها دمج هذه األساليب في دروسها وفي البرنامج التعليمي.

ومن خالل تقليل احملاضرات والتعلم عن ظهر قلب في فصلها، واستخدام أساليب تدريس أكثر جذًبا، استطاعت شاميجول إحياء اللغة واألدب 

الطاجيكي في األنشطة التعليمية املقررة بعد اليوم الدراسي. وقد أوضحت ذلك بقولها، “أحب الطالب طرق التعلم التفاعلية، وقاموا بتحسني 

مهاراتهم من خالل العمل في مجموعات، وتبادل األدوار، ومتثيل املشاهد، واستخدام الوسائل التعليمية البصرية.” متكن الطالب من حتسني 

مهاراتهم األكادميية ومعرفتهم باحملتوى، كما استطاعوا أيًضا  “اكتشاف مواهبهم وزيادة اهتمامهم بالدراسة.” 

وقد امتد استخدام شاميجول لطرق التدريس التفاعلية والعملية في البرنامج التعليمي إلى فصولها العادية، والصفوف األخرى أيًضا. وقد 

متكنت بذلك من الفوز في مسابقة “معلم العام” في مدرستها. تعلق شاميجول على ذلك بقولها، “لقد جنحنا ]كمعلمني[ في جذب الطالب إلى 

البقاء في املدرسة، وفي حتسني فهمهم للدروس.” 

قصة مؤثرة:
 فصول التدريب والشرح تؤدي

إلى مستوى أفضل من التدريس       
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الشكل 4ل - هذا هو أول منوذج مت استخدامه لتوجيه مالحظات اجللسات التعليمية في طاجيكستان.

منوذج مالحظات الدروس رقم 1
توزيع فرص التعلم في الفصل

هذا النموذج له هدفان. يتمثل الهدف األول في توثيق كيفية تنظيم الفصل، وعدد البنات والبنني في الفصل وأماكنهم. ويتمثل الهدف 

الثاني في تسجيل مستوى مشاركة البنات والبنني في الدرس وقياس توزيع فرص التعلم على جميع الطالب. للتعرف على التعليمات 

الكاملة بشأن كيفية استخدام هذا النموذج، راجع املالحظات املوجودة في الصفحة التالية.

الرجاء استخدام املربعات لإلشارة إلى املكتب أو الطاولة، ورموز اجلنسني لإلشارة إلى البنني والبنات.

                        - طاوالت                     - بنني                  - بنات

على سبيل املثال:

اسم املراقب:                                                     اسم املعلم:

رقم املنطقة/املدرسة:                               مادة الفصل:                                       التاريخ:

تعليمات استخدام منوذج مالحظات الدرس رقم 1

قم بتعريف الطالب قبل الدرس بنموذج املالحظة والهدف منه بالنسبة للمعلم. )تتمثل األهداف في: مالحظة مشاركة الطالب في     )1

الدرس، وقياس فرص التعلم، ومنح املعلم تعليقات بشأن كيفية حتسني أدائه في إشراك جميع الطالب في أنشطة التعلم.( 

عندما يبدأ الدرس، اجلس في مؤخرة الغرفة، أو في مكان ال يسبب تشتيًتا للطالب.    )2

ال تقم بعمل مداخالت أثناء الدرس أو حتاول جذب االنتباه إليك. حاول احلفاظ على لغة جسد وتعبيرات وجه محايدة. ال حتدث     )3

ضوضاء أو تتحدث إلى نفسك بصوت خافت. راقب بهدوء وسجل املالحظات حتى نهاية الدرس.

الستخدام النموذج، تخيل أن حوائط الفصل األربعة هي األضالع األربعة للمربع املوضح أعاله. قد ال يكون الفصل متكافًئا في     )4

حجمه بالضبط مع املربع؛ إال أن اجلزء العلوي للمربع من املفترض أن ميثل اجلزء األمامي للفصل.

خريطة ترتيب الفصول

)مت تصغير هذا املربع اخلاص بخريطة الفصل في هذه الصفحة أكثر مما يبدو عليه

 في النموذج الفعلي(

تابع
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منوذج مالحظات الدروس رقم 1
توزيع فرص التعلم في الفصل

تعليمات استخدام منوذج مالحظات الدرس رقم 1

استخدم املربع أعاله لرسم أماكن تواجد املكاتب، واملعلمني، وجميع البنات والبنني.    )5

تابع

املعلم

في كل مرة يقوم فيها أحد الطالب بطرح سؤال أو تقدمي إجابة؛ ضع عالمة بجوار رمز الطالب.   )6 

على سبيل املثال:

بعد الدرس، قم بتلخيص نتائجك في املخطط وأجب عن أسئلة االستبيان.  )7

بناًء على نتائجك، الرجاء تسجيل بضع نقاط في القسم املخصص لـ “االستنتاجات”. على سبيل املثال، “قام املعلم بإشراك   )8

البنني بصفة أساسية أثناء الدرس؛” أو “الطالب اجلالسون على الطاوالت األمامية هم من قاموا باإلجابة على األسئلة.” 

وبناًء على استنتاجاتك، سجل بعض التوصيات للمعلم. تذكر أن تقدم استراتيجيات محددة يستطيع املعلم استخدامها 

لتحسني توزيع فرص التعلم في الفصل التالي. قم بتضمني األشياء اجليدة التي قام بها املعلم إلى جانب األمور املطلوب 

حتسينها.

بعد تسجيل االستنتاجات، اجتمع مع املعلم واعرض عليه مالحظاتك واستنتاجاتك وتوصياتك. من األفضل أن تبدأ النقاش   )9

مع املعلم بذكر ثالثة أمور نالت إعجابك في الدرس. اعرض ترتيب الفصل ومالحظاتك ثم ناقش نتائجك. على سبيل املثال، 

“لقد الحظت أن البنني كانوا أكثر نشاًطا في درسك. هل ميكنك أن تخبرني بالسبب في كون البنات أقل نشاًطا؟” أو “لقد 

وجهت غالبية أسئلتك للطالب اجلالسني في الصف األول. هل ميكنك أن تخبرني بالغرض من وراء القيام بذلك؟” استمع 

إلى إجابات املعلم وقدم توصيات محددة. على سبيل املثال، “حاول االهتمام بالطالب اجلالسني في الصف األخير، مع 

مالحظة ما إذا كانوا مشاركني في الدرس. حاول أن توجه إليهم أسئلة أيًضا.”  

// // / //
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منوذج مالحظات الدروس رقم 1
توزيع فرص التعلم في الفصل

استبيان خلريطة ترتيب الفصل )مالحظات خطة الدرس رقم 1)
لتحليل توزيع فرص التعلم في الفصل

كم عدد الطالب الذين شاركوا مرة على األقل أثناء الدرس؟   )1

البنني      

البنات      

كم عدد الطالب الذين ساهموا بسؤالني أو إجابتني أو أكثر أثناء الدرس؟   )2

البنات      

البنني      

كم مرة عمل فيها املعلم مع الطالب اجلالسني في اجلزء األمامي من الغرفة؟  )3

طوال الوقت      

معظم الوقت      

أحياًنا      

كم مرة عمل فيها املعلم مع الطالب اجلالسني في اجلزء اخللفي من الغرفة؟   )4

طوال الوقت     

معظم الوقت     

أحياًنا     

ما نسبة الطالب الذين استطاع املعلم إشراكهم أثناء الدرس؟  )5

جميع الطالب     

غالبية الطالب     

بعض الطالب     

ما نسبة الطالب الذين شاركوا بنشاط؟  )6

جميع الطالب     

غالبية الطالب     

بعض الطالب     

االستنتاجات:

التوصيات:
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منوذج مالحظات الدروس رقم 2
التزام املعلم مببادئ التدريس في البرامج التعليمية 

يتمثل الهدف من هذا النموذج في تقييم مدى التزام املعلم مببادئ التدريس في البرامج التعليمية على النحو املوضح من خالل البرنامج 

)مبا في ذلك أساليب املدارس الصديقة لألطفال(. أثناء مالحظة الدرس، ُيرجى اإلجابة على األسئلة عن طريق وضع عالمة صواب ) ✓ ( 

في اخللية املناسبة. للتعرف على التعليمات الكاملة بشأن كيفية استخدام هذا النموذج، راجع املالحظات املوجودة في الصفحة رقم 2.

اسم املراقب:                                                     اسم املعلم:

رقم املنطقة/املدرسة:                               مادة الفصل:                                       التاريخ:

 1. يشرح املعلم للطالب موضوع الدرس والهدف منه.   
  نعم      ال

 2. يشرح املعلم املهمة للطالب بشكل واضح ومحدد.   
  نعم      ال      جزئًيا

3. يحدد املعلم حتديات التعلم التي تواجه الطالب عن طريق 
 طرح األسئلة.                  

  نعم      ال    

 4. يوضح املعلم قواعد الدرس ويعبر بوضوح عن توقعاته 
 من الطالب.   

  نعم      ال

 5. يقترب املعلم من الطالب عند حاجته إليه ويقدم له املساعدة.                      
  نعم      ال

6. يشجع املعلم الطالب على املشاركة في النشاط )بغض النظر عما 
 إذا كانوا يؤدون النشاط  بطريقة  صحيحة أو بطريقة غير صحيحة(.     

  نعم      ال      أحياًنا

7. ميدح املعلم الطالب على عملهم ثم يقدم توصيات لتحسني 

هذا العمل.     نعم      ال      أحياًنا

8. يصغي املعلم إلى إسهامات الطالب.                                              
  نعم      ال      أحياًنا

9. يطبق املعلم أساليب مختلفة إلشراك الطالب في الدرس.                 
  نعم      ال      أحياًنا

10. إذا قدم الطالب إجابة غير صحيحة، يطلب املعلم من الفصل 

بأكمله تقدمي املساعدة له.      نعم      ال      أحياًنا

تابع

11. يستجيب املعلم بشكل سلبي عندما يرتكب الطالب أخطاء.                                           

  نعم      ال      أحياًنا

12. يوجه املعلم الشكر للطالب فور قيامه بتمرين أو إجابته على 

 سؤال.                   
  نعم      ال       أحياًنا

13. عند تعبير املعلم عن الشكر، فإنه يوضح السبب )أدى 

 الطالب أداًء جيًدا، وجوانب هذا األداء اجليد(.                  
  نعم      ال      أحياًنا    

14. يستخدم املعلم التواصل غير اللفظي عند التعبير عن التقدير 

 لعمل الطالب )االبتسامة، اإلمياءات، لغة اجلسد(.      
  نعم      ال      أحياًنا

 15. يقوم املعلم مبقارنة الطالب بغيره من الطالب. 

  نعم      ال      أحياًنا

16. يقوم املعلم بتقييم الطالب فقط مبقارنة أدائه احلالي بأدائه 

 السابق )ال يقارنه باآلخرين(.               
  نعم      ال      أحياًنا

17. يشجع املعلم الطالب على تقييم عملهم بأنفسهم.                                           

  نعم      ال      أحياًنا

18. يشجع املعلم الطالب على تقييم األعمال اخلاصة ببعضهم البعض.     

  نعم      ال      أحياًنا

19. يناقش املعلم أهمية التعليم في حياة الطالب.                        

  نعم      ال      أحياًنا

 20. يقوم املعلم بتقييم عمل الطالب.  

  نعم      ال      أحياًنا

1
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منوذج مالحظات الدروس رقم 2
التزام املعلم مببادئ التدريس في البرامج التعليمية 

تابع

تعليمات استخدام منوذج مالحظات الدروس رقم 2

التزام نشاط املعلم مببادئ التدريس في البرامج التعليمية

قبل القيام مبالحظة الدرس، اقرأ بعناية األسئلة الواردة في منوذج املالحظات والتوصيات املقدمة لكل سؤال وحاول اإلملام     )1

بكل ذلك.

قم بتعريف الطالب قبل الدرس بنموذج املالحظات والهدف منه بالنسبة للمعلم. )لتقييم مستوى التزام املعلم مببادئ التدريس في   )2

البرامج التعليمية على النحو املوضح من خالل البرنامج وتقدمي توصيات للمعلم بشأن حتسني استخدام هذه األساليب.(

عندما يبدأ الدرس، اجلس في مؤخرة الغرفة، أو في مكان ال يسبب تشتيًتا للطالب.  )3

ال تقم بعمل مداخالت أثناء الدرس أو حتاول جذب االنتباه إليك. حاول احلفاظ على لغة جسد وتعبيرات وجه محايدة. راقب بهدوء   )4

وسجل املالحظات حتى نهاية الدرس.

راجع بسرعة اإلجابات الواردة في بطاقة املالحظات و“التوصيات املقدمة للمعلم” في اجلدول أدناه. فكر في تضمني هذه   )5

التوصيات في نقاشك مع املعلم.

اجتمع مع املعلم وناقش معه املالحظات والتوصيات. من األفضل أن تبدأ النقاش مع املعلم بذكر ثالثة أمور نالت إعجابك في   )6

الدرس. اعرض منوذج املالحظات على املعلم، ثم شارك توصياتك. 

وأخيًرا، ذّكر املعلم مبراجعة املقدمة اخلاصة بـ “األنشطة التعليمية واإلثرائية املقررة بعد اليوم الدراسي: دليل املدرسة،” والتي   )7

توضح أساليب املدرسة الصديقة لألطفال، والسمات اجليدة للمعلم، واالستخدام املناسب للمدح وأساليب إدارة السلوك، وغير 

ذلك الكثير. 

2

1. يشرح املعلم للطالب موضوع الدرس وأهدافه.                
  نعم      ال

2. يشرح املعلم املهام للطالب بشكل واضح ومحدد.   
  نعم      ال      جزئًيا

3. يحدد املعلم حتديات التعلم التي تواجه الطالب 
 عن طريق طرح األسئلة.    

  نعم      ال    

 4. يوضح املعلم مهام الدرس ويحدد توقعاته 
 من الطالب.   

  نعم      ال

في حالة “ال”، قل: من األفضل توضيح موضوع الدرس وأهدافه للطالب في 
بداية الدرس. حيث يتيح ذلك للطالب معرفة ما هو متوقع، وتكوين شعور 

باالستعداد واملسؤولية. 

في حالة “ال”، قل: بدون وجود شرح محدد للمهام، سيفقد الطالب اهتمامهم 
باملشاركة. وقد يتسبب ذلك أيًضا في ارتباك الطالب وتضييع الوقت في 

توضيح املهمة أثناء الدرس. إن الشرح يستغل الوقت بكفاءة. 

في حالة “ال”، قل: إذا لم تقم بتحديد حتديات التعلم التي تواجه الطالب، 
فكيف ميكنك مساعدة الطالب على التعلم؟ تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في 
أن تقترب من الطالب وتسأله بصوت هادئ، “أي جزء من املسألة غير واضح 

لك؟ ما هي املهمة التي تواجه فيها صعوبة؟ هل ميكنني مساعدتك؟”

في حالة “ال”، قل: إذا قمت بإعطاء الطالب مبادئ توجيهية قبل بدء الدرس، 
فسيفهم الطالب توقعاتك وسيكون لديهم شعور أكبر باملسؤولية. 

توصية للمعلمسؤال
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منوذج مالحظات الدروس رقم 2
التزام املعلم مببادئ التدريس في البرامج التعليمية 

تابع

3

5. يقترب املعلم من الطالب عند حاجته إليه ويقدم له 
 املساعدة.                      

  نعم      ال

6. يشجع املعلم الطالب على املشاركة في النشاط 
)سواًء كانوا يؤدون النشاط بطريقة صحيحة أو 

بطريقة غير صحيحة(.               
  نعم      ال      أحياًنا

7. ميدح املعلم الطالب على عملهم ثم يقدم توصيات 

لتحسني هذا العمل.   
  نعم      ال      أحياًنا

8. يصغي املعلم إلى أفكار الطالب وإجاباتهم.                                              
  نعم      ال      أحياًنا

 9. يطبق املعلم أساليب مختلفة إلشراك الطالب 
 في الدرس.                 

  نعم      ال      أحياًنا

10. إذا قدم الطالب إجابة غير صحيحة، يطلب 

املعلم من الفصل بأكمله تقدمي املساعدة له.                 
  نعم      ال      أحياًنا

11. يستجيب املعلم بشكل سلبي عندما يرتكب 

الطالب أخطاء.                                           
  نعم      ال      أحياًنا

 12. يوجه املعلم الشكر للطالب فور قيامه بتمرين 

أو إجابته على سؤال.                   
  نعم      ال       أحياًنا

في حالة “ال”، قل: إذا قدمت املساعدة للطالب، فسوف تتحسن مواقفهم جتاه 
الفصل وجتاهك. وسيصبح الطالب أكثر حتفيًزا وسيشعرون بالراحة في 

الفصل نتيجة ملعرفتهم أنهم سيحصلون على املساعدة التي يحتاجونها.

في حالة “ال”، قل: إذا مت تقدير كل جهد للتعلم واملشاركة في أنشطة الفصل 
)بغض النظر عن تأدية املهمة بطريقة صحيحة أو بطريقة غير صحيحة( 

وتشجيعه، فسيشعر الطالب باستعداد أكبر للمشاركة. 

في حالة “ال”، قل: إذا متت مالحظة اجلوانب اإليجابية لعمل الطالب ومدحها، 
فسيشعر مبزيد من الثقة. إذا تلقى الطالب توصيات محددة لتحسني عمله، 
فسيشعر مبزيد من االستعداد للعمل من أجل التغلب على حتديات التعلم.

في حالة “ال”، قل: إذا استمعت بإصغاء إلى الطالب، فسوف تتحسن 
مواقفهم جتاه الفصل وجتاهك. وسوف يشعرون بأهمية أفكارهم وسيصبحون 

أكثر اهتماًما بالتعلم.

في حالة “ال”، قل: إن استخدام أساليب وطرق تعلم مختلفة سيجعل الدرس 
أكثر متعة. كما أن استخدام الطرق املختلفة يساعد الطالب ذوي أمناط التعلم 

املختلفة على فهم احملتوى. الرجاء مراجعة “األنشطة التعليمية واإلثرائية 
املقررة بعد اليوم الدراسي: دليل املدرسة” للحصول على أفكار حول األنواع 

املختلفة ألنشطة التعلم. 

في حالة “ال”، قل: بدالً من إخبار الطالب اإلجابة الصحيحة )وفي هذه احلالة 
لن يتعلم الطالب عملية التفكير التي أدت إلى إجابتك هذه(، ميكنك أن تطلب 

من بقية الفصل تقدمي املساعدة له. سيشعر الطالب بتقدير جهودهم إذا شعروا 
أن بإمكانهم تعلم شيء من أخطائهم. كما سيشعر الطالب الذين يقدمون 

املساعدة لآلخرين للتغلب على صعوبات التعلم أنهم موضع تقدير في الفصل.

في حالة “نعم”، قل: من املستحسن أن تظل محايًدا أو إيجابًيا في ردود 
أفعالك أثناء عملية التعلم. يجب عدم توبيخ الطالب مطلًقا بسبب تقدميهم 

إجابة غير صحيحة. سيواجه الطالب دائًما صعوبات عند تعلم شيء جديد 
وسيستمرون في ارتكاب األخطاء. إننا نتعلم جميًعا من خالل ارتكاب 

األخطاء. ولذلك، فمن األفضل أن تلزم الهدوء والصبر في مساعدة الطالب 
أثناء عملية التعلم.

في حالة “ال”، قل: إن العالقة اجليدة مع الطالب تضمن النجاح وتوفير بيئة 
تعلم مريحة. عّبر دائًما عن تقديرك جلهود الطالب وجناحاتهم، وسيبادلونك 

االحترام والتقدير.

توصية للمعلمسؤال
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الشكل 4م - تابع

منوذج مالحظات الدروس رقم 2
التزام املعلم مببادئ التدريس في البرامج التعليمية 

4

13. عند تعبير املعلم عن الشكر، فإنه يوضح السبب 

)على سبيل املثال، أدى الطالب أداًء جيًدا، وأسباب/
جوانب هذا األداء اجليد.(                  

  نعم      ال      أحياًنا    

14. يستخدم املعلم التواصل غير اللفظي للتعبير 

 عن تقديره لعمل الطالب.      
  نعم      ال      أحياًنا

15. يقوم املعلم مبقارنة الطالب بغيره من الطالب.   

  نعم      ال      أحياًنا

16. يقوم املعلم بتقييم مستوى التحصيل فقط من 

خالل مقارنة أداء الطالب احلالي بأدائه السابق 
)ال يقارن الطالب بغيره من الطالب(. 

  نعم      ال      أحياًنا

17. يشجع املعلم الطالب على تقييم األعمال 

اخلاصة بهم.                                           
  نعم      ال      أحياًنا

18. يشجع املعلم الطالب على تقييم األعمال 

اخلاصة ببعضهم البعض.                                              
  نعم      ال      أحياًنا

19. يناقش املعلم أهمية التعليم في حياة الطالب. 

  نعم      ال      أحياًنا

 20. يقوم املعلم بتقييم عمل الطالب.  

  نعم      ال      أحياًنا

في حالة “ال”، قل: إذا سمع الطالب أسباًبا محددة لتعبيرك عن تقديرهم، 
فسيتم تشجيعهم على اإلضافة إلى جوانب القوة التي ذكرتها. وسيعملون في 

الفصل باهتمام متزايد مع التركيز على الغرض.

في حالة “ال”، قل: إن استخدام التواصل غير اللفظي )على سبيل املثال، 
االبتسامة، اإلمياء باملوافقة، لغة اجلسد،...إلخ.(  يعزز املدح والتقدير الذي 

تقدمه للطالب. كما أنه يحسن بيئة الفصل ويشجع الطالب. 

في حالة “نعم”، قل: إن مقارنة الطالب بغيرهم من زمالئهم أو االقتداء 
بطالب واحد أو عدد قليل من الطالب كنماذج ميكن أن يؤثر بالسلب على عملية 

التعلم بالنسبة للطالب األضعف في املستوى. كما أن هذا األسلوب قد يؤدي 
إلى إثارة مشاعر الغيرة السلبية بني الطالب ويكدر صفو بيئة الفصل الدراسي

في حالة “ال”، قل: ميتلك جميع الطالب سمات جيدة، لكن كل طالب مختلف 
عن اآلخر. من األفضل االعتراف بإجنازات كل طالب على حدة، مهما كان 

حجم التحسينات أو النجاحات. سيشجع ذلك الطالب على اإلضافة إلى 
إجنازاتهم وجوانب القوة لديهم. يجب عدم مقارنة الطالب ببعضهم البعض.

في حالة “ال”، قل: يجب أن يتعلم جميع الطالب التفكير في أعمالهم وتقييم 
أنفسهم. سيساعد تعلم مهارة تقييم الذات الطالب على التعرف على مواطن 

الضعف لديهم ورسم طريقهم لتحسني أدائهم. إنها إحدى مهارات احلياة 
القيمة التي ينبغي تعلمها.

في حالة “ال”، قل: ال يستطيع الناس دائًما تقييم أنفسهم بشكل صحيح. في 
حالة إجراء تقييم األقران بطريقة إنسانية وبناءة، فإنه قد يساعد الطالب على 
االستماع إلى النقد والتفكير فيه. وقد يسهم كذلك في إرساء ثقافة قائمة على 

التعاون في الفصل الدراسي. 

في حالة “ال”، قل: لزيادة الشعور باملسؤولية، يجب أن تقوم بتذكير الطالب 
بصفة مستمرة بقيمة التعليم في مستقبلهم وأهميته في بناء مجتمع قوي، إذ قد 

يسهم ذلك في زيادة شعور الطالب باملسؤولية وزيادة دافعهم للتعليم.

في حالة “ال”، قل: سيتيح لك تقييم عمل الطالب اكتشاف الصعوبات التي 
يواجهونها في الفصل. وميكنك بعد ذلك تعديل خطة التعلم مبا يناسب 

الفصل التالي من خالل االستجابة لهذه الصعوبات واإلضافة إلى جوانب 
القوة لدى الطالب. هذه هي إحدى الطرق التي ميكنك من خاللها زيادة 

مكاسب التعلم للطالب.

توصية للمعلمسؤال
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تعليقات ختامية

1 في نشاط “جولة في معرض”، يتم تعليق املواد التي قام أعضاء املجموعة بإعدادها على حوائط الغرفة بحيث يسهل على اجلميع رؤيتها. ثم 
يتجول املشاركون في الغرفة الستعراض املواد، وطرح األسئلة، واالستعداد إلجراء مناقشة. 

فكرة ختامية حول البرامج التعليمية
ثمة اعتقاد شائع أن احملتوى ودروس البرنامج التعليمي املنظمة 

هي أهم جوانب البرامج التعليمية. لكن التجربة قد أثبتت أن 

األمر ليس كذلك، فاحملتوى عالي اجلودة والدروس املصممة 

بشكل جيد هي أمور مهمة. بالرغم من ذلك، فإن بيئة التعلم 

اإليجابية التي يوفرها املعلمون وغيرهم من البالغني في البرنامج 

هي التي تنتج أكبر قيمة من البرامج التعليمية. إن العالقات 

اإليجابية التي تنشأ بني املعلمني واملتطوعني والطالب سيكون لها 

أهم تأثير على أداء الطالب وسلوكياتهم، وقد تسهم في احلفاظ 

على انتظام الطالب في الدراسة.
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كان راجا منقطًعا عن املدرسة. وبعد أن بذل املعلمون جهوًدا 
متواصلة من خالل املكاملات الهاتفية والزيارات املنزلية، بدأ راجا في 

احلضور. واآلن، يذهب راجا إلى املدرسة بانتظام. ويعد برنامج 
األنشطة الالمنهجية الذي تتم إقامته بعد اليوم الدراسي أحد األمور 

املفضلة بالنسبة لراجا بشأن املدرسة.

القسم الثالث:

برامج األنشطة الالمنهجية

3
ستساعدك الوحدتان التاليتان في عملية تصميم برامج 

األنشطة الالمنهجية وتنفيذها. قبل تصميم برامج 

األنشطة الالمنهجية، يجب أن تقوم مبراجعة املبادئ 

األساسية للبرامج اإلثرائية في الوحدة الثانية. تركز هذه 

املبادئ على ضرورة تصميم جميع أنواع البرامج 

اإلثرائية مبا يضمن كونها موجهة للمتعلم، وقائمة على 

املشاركة، وشاملة، وممتعة. تتسم هذه املبادئ بأهمية 

خاصة فيما يتصل بتصميم برامج أنشطة المنهجية 

ناجحة وتنفيذها. سيساعدك هذا القسم من دليل 

البرمجة على فهم طبيعة املشاركني واألفراد الذين 

ستحتاج إلى االستعانة بهم من أجل تنفيذ برنامج 

األنشطة الالمنهجية وإدارته. كما أنه يصحبك عبر عملية 

مكونة من ست خطوات من أجل تصميم برنامج األنشطة 

الالمنهجية اخلاص بك وتنفيذه ودعمه.

القسم الثالث          
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الشروع في تصميم برنامج األنشطة الالمنهجية اخلاص بك

إذا لم يحضر الطالب للمدرسة بانتظام، فسيواجهون صعوبة غالًبا في النجاح أكادميًيا وعندما يستمرون في األداء 

الضعيف باملدرسة، يتدنى مستوى حضورهم وقد يؤدي ذلك إلى تسربهم. تعتبر زيادة احلضور املنتظم أمًرا أساسًيا 

جلعل النجاح األكادميي ممكًنا واحلد من التسرب. من بني األساليب املجربة إلنشاء رغبة لدى الطالب في الذهاب إلى 

املدرسة بانتظام، إنشاء برامج المنهجية تقدم مجموعة متنوعة من األنشطة الشيقة واملمتعة للطالب. ستساعدك هذه 

الوحدة على تصميم برنامجك الالمنهجي وإعداده. تبدأ مبناقشة حول السمات األساسية للبرامج الالمنهجية وأدوار 

املعلمني والطالب وأولياء األمور. ثم تعرض السمات املهمة وواجبات األشخاص الذين سيقومون بتنسيق مجموعة 

األنشطة التي تشكل برنامجك. سيعتمد جناح برنامجك إلى حد كبير على جودة ومهارات املنسقني املقدمني له، 

وحتدد هذه الوحدة أهم سمات املنسقني اجليدين. 

ما هي برامج األنشطة الالمنهجية؟
برامج األنشطة الالمنهجية هي عبارة عن أساليب إلشراك الطالب 

بدنًيا واجتماعًيا ووجدانًيا ومعرفًيا في األنشطة املقامة خارج 

الفصل الدراسي للمساعدة في زيادة إقبال الطالب على املدرسة 

وجعلها مكاًنا أكثر متعة بالنسبة لهم. عادًة ما ُتقام األنشطة 

الالمنهجية في نهاية اليوم الدراسي، ولكن ميكن إقامتها كذلك قبل 

بدء الفصول في الصباح، وفي وقت الغداء، وأثناء الفترات اخلالية 

من األنشطة الدراسية. 

هناك العديد من األسباب لدمج األنشطة الالمنهجية ضمن اليوم 

الدراسي. يتمثل السبب الرئيسي لذلك في املساعدة على توفير بيئة 

تعلم إيجابية حتبب األطفال في الذهاب إلى املدرسة بانتظام، 

وجتعلهم أكثر مشاركة في املدرسة ومع األقران، وتدفعهم إلى 

تطوير مهارات التعلم. تستطيع هذه السلوكيات اإليجابية الثالثة 

مجتمعًة أن تساعد في انتظام األطفال في الدراسة. 

عالوًة على ذلك، تساعد األنشطة الالمنهجية على توسيع نطاق 

التعلم ليشمل مجاالت ال تكون عادًة جزًءا من املنهج الرسمي، مثل 

الرسم واملوسيقى والرياضة. وقد تسهم هذه األنشطة في حتسني 

مستوى التعلم في املواد األساسية من خالل دروس العلوم 

واملناظرات والدراما والشطرجن والرياضيات وعلوم الروبوت وعلوم 

الكمبيوتر ونوادي الصحافة.1 في املدارس الثانوية، قد تساعد 

األنشطة الالمنهجية الطالب أيًضا على التخطيط للمستقبل من 

خالل أنشطة التأهيل للوظائف عن طريق بعض البرامج مثل برنامج 

“جونيور أتشيفمنت”1. كما ميكن أن تسهم األنشطة الالمنهجية في 

تشجيع الطالب على االشتراك في إدارة الصحافة املدرسية 

واحلفاظ على حديقة املدرسة والقيام بأعمال تطوعية في 

مجتمعاتهم. قد تساعد األنشطة الالمنهجية، جنًبا إلى جنب مع 

املناهج القوية والبرامج التعليمية اجليدة، املدرسة على تطوير 

الطالب على كافة املستويات.
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ال تتضمن األنشطة الالمنهجية عادًة عناصر تدريس وتعلم 

للموضوعات املتضمنة في املناهج الدراسية. إذ يتم توفير هذه 

العناصر من خالل البرامج التعليمية. برامج األنشطة الالمنهجية 

هي عبارة عن أنشطة خارجة عن املنهج أو إضافية على املنهج 

حتّسن قدرات الطالب على التعلم. عند حتديد األنشطة الالمنهجية 

وتصميمها، قد يكون من األفضل التفكير في ربطها باملواد التي 

يواجه الطالب صعوبات في حتصيلها. على سبيل املثال، إذا كان 

بعض الطالب يواجهون صعوبة في مادة العلوم، ميكنك دراسة 

إنشاء ناٍد للعلوم أو إقامة معرض للعلوم في مدرستك. وإذا لم يكن 

الطالب مهتمني ببرنامجك اللغوي، ميكنك دراسة إقامة ناٍد للدراما، 

أو ناٍد للمؤلفني الصغار، أو صحيفة مدرسية. من املهم إشراك 

الطالب في عملية حتديد األنشطة التي سيتضمنها برنامج األنشطة 

الالمنهجية اخلاص بهم.

في تيمور الشرقية، قام برنامج األنشطة الالمنهجية التابع لبرنامج 

SDPP بتنويع أنواع األنشطة من أجل احلفاظ على اهتمام 

الطالب، وتطوير مجاالت مهارات متنوعة، وإتاحة الفرصة للطالب 

إلظهار مواهبهم الفردية. يوضح مربع النص أعاله األنشطة 

العديدة التي تضمنها البرنامج.

 SDPP ركز برنامج األنشطة اإلثرائية في الهند التابع لبرنامج

على الصف اخلامس، والذي شهد أعلى نسبة للتسرب الدراسي بني 

الطالب. باإلضافة إلى وضع نظام لإلنذار املبكر )EWS(، وضعت 

املدارس أنشطة المنهجية في ثالثة مجاالت، هي تنمية اللغة، 

والفنون واألعمال اليدوية، والرياضة واأللعاب. كما هو موضح في 

املخطط أدناه، كان بإمكان الطالب كل أسبوع حضور أربع جلسات 

مدة كل منها ساعة واحدة، وجلستان للرياضة واأللعاب، وجلسة 

لتنمية اللغة، وجلسة للفنون واألعمال اليدوية. وقد ركزت جميع 

جلسات األنشطة الالمنهجية على مجموعة من املوضوعات املوحدة. 

وتولى املعلمون والرواد املجتمعيون تنسيق هذه األنشطة خالل 

الفترة األخيرة من اليوم الدراسي. 

األنشطة املتعددة تؤدي إلى توفير اهتمام الطالب واحملافظة عليه

.SDPP اجلدول 5أ - تيمور الشرقية، برنامج األنشطة الالمنهجية التابع لبرنامج

تنمية اللغة 

رواية القصص  	

األلعاب  	

متثيل األدوار  	

حركة اجلسم  	

الفنون والصناعات اليدوية

استكشاف مواد مختلفة  	

العمل مع تقنيات مختلفة  	

الرياضة

األلعاب اجلماعية  	

التنمية البدنية  	
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في طاجيكستان، قام برنامج SDPP بتخصيص ساعة لألنشطة 

االجتماعية والالمنهجية ضمن البرنامج التعليمي من أجل جذب 

الطالب حلضور البرنامج التعليمي )انظر الوحدة الثالثة(. وخالل 

هذه الساعة املخصصة لألنشطة االجتماعية، والتي تولى معلمو 

البرنامج التعليمي تنسيقها، قام الطالب باختيار األنشطة من قائمة 

شملت ألعاب الدومينو، وألعاب الداما، وألعاب البازل، والفنون 

واألعمال اليدوية، وقراءة املجالت وأدب الناشئني، والرياضة مثل 

تنس الريشة والكرة الطائرة والقفز على احلبل.

تهدف األنشطة الالمنهجية إلى حتسني رفاهية الطالب مع 

مساعدتهم على حتسني مهارات التواصل، والثقة بالنفس، والعمل 

واللعب مع اآلخرين، وحل املشكالت. وتساعد األنشطة الالمنهجية، 

مثل الرياضة واأللعاب والدراما واملوسيقى والفنون واألعمال 

اليدوية والنوادي، الطالب على تنمية مهارات تتجاوز املهارات 

املنهجية وممارسة املهارات االجتماعية والوجدانية الالزمة للنجاح 

في املواد األكادميية واحلياة بعد املدرسة. عالوًة على ذلك، تساعد 

األنشطة الالمنهجية على بناء الثقة بالنفس وتقدير الذات من خالل 

إتاحة الفرصة للطالب للتفوق في مجاالت يهتمون بها. ومتكنهم هذه 

األنشطة أيًضا من حتسني مهارات التفكير املنطقي والنقدي لديهم 

وتشجع على احترام اآلخرين. حتى في حالة عدم وجود مشكلة 

تسرب دراسي، يجب أن تكون األنشطة الالمنهجية جزًءا من 

البرنامج الكلي ملساعدة الصغار على تنمية مهاراتهم على املستوى 

البدني واألكادميي والوجداني واالجتماعي والروحي.

ما هي فئات الطالب التي يجب أن تشارك 
في األنشطة الالمنهجية؟

الطالب. يستطيع جميع الطالب االستفادة من برامج األنشطة 

الالمنهجية. نظًرا ألن األنشطة الالمنهجية قد جتعل املدرسة عنصر 

جذب ومتعة أكبر للطالب، فإنها قد تسهم في حتسني نسبة 

احلضور، والسلوك، وبصورة غير مباشرة - األداء األكادميي، وهي 

عوامل أولية قوية تسهم في حتديد الطالب املنتظمني في الدراسة 

وهؤالء املتسربني منها. بينما قد يشير هذا األمر إلى أن برامج 

SDPP - برنامج األنشطة الالمنهجية في الهند

اجلدول 5ب - الهند، برنامج األنشطة الالمنهجية التابع لبرنامج SDPP للصف اخلامس.

أنشطة تنمية اللغة

تخيل سيناريوهات وشخصيات مختلفة ومتثيل أدوارها  	

استخدام لغة اجلسد للتعبير عن النفس  	

ممارسة املهارات اللغوية من خالل سرد القصص، وألعاب الكلمات، والنقاش في مجموعات  	

الفنون واألعمال اليدوية

جتربة تقنيات ومواد مختلفة   	

اكتشاف أساليب مختلفة الستخدام املواد  	

الرسم والتلوين والنحت من أجل التواصل واإلبداع  	

التعبير عن املشاعر واكتشاف الطاقات اإلبداعية  	

الرياضة واأللعاب:

املشاركة في ألعاب جماعية داخل الفصول وخارجها  	

تنظيم ألعاب ألواح وألعاب داخلية أخرى ألزواج أو مجموعات أكبر من الطالب  	

مطالبة الطالب بابتكار ألعاب خاصة بهم  	
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األنشطة الالمنهجية يجب أن تركز فقط على الطالب املعرضني 

للخطر، إال أن العكس هو الصحيح.

فمن وجهة النظر العملية والسياسية واألخالقية، يصعب اجلدال في 

ضرورة استثناء الطالب غير املعرضني خلطر التسرب الدراسي 

من األنشطة التي ستفيدهم. يتمثل أحد أهداف برامج األنشطة 

الالمنهجية في تعزيز مشاركة الطالب املعرضني للخطر في 

املدرسة ومع زمالئهم في الفصل، والتغلب على الشعور بالعزلة 

الذي يشعر به العديد من الطالب املعرضني للخطر - وفي بعض 

احلاالت التمييز الذي يتعرضون له نتيجة الطبقة االجتماعية والفقر 

واالنتماء العرقي واإلعاقة والعوامل األخرى التي قد تؤدي إلى 

انعزالهم عن املجتمع. قد متثل األنشطة الالمنهجية أسلوًبا جيًدا 

البتكار فرص تتيح للطالب الذين يعانون من صعوبات أكادميية أو 

صعوبات أخرى قضاء وقٍت ممتع مع الطالب الذين يحققون 

مستويات أداء أكادميي مرتفعة. وقد تساعد تلك الفرص التي تتيح 

دمج طالب متنوعني في دعم اجلهود األخرى في املدارس من أجل 

منع التسرب الدراسي.

املعلمون. بإمكان املعلمني أيًضا االستفادة من األنشطة 

الالمنهجية. إذ يتيح العمل كمنسقني في برامج األنشطة الالمنهجية 

للمعلمني فرصة التعرف على طالبهم بشكٍل أفضل خارج نطاق 

الفصل الدراسي. كما أنهم قد يتعلمون أيًضا من خالل تنسيق 

األنشطة مبادئ وأساليب تربوية جديدة ميكنهم تطبيقها في 

فصولهم الدراسية. بصورة غير مباشرة، سيستفيد املعلمون الذين 

يعملون في مدارس تتضمن برامج أنشطة المنهجية جيدة من 

التعامل مع طالب أكثر سعادة مبدرستهم. ومن املمكن أن يكون 

للمهارات التي يتعلمها الطالب من املشاركة في األنشطة تأثير 

إيجابي على أدائهم في الفصل. باإلضافة إلى ذلك، يجد العديد من 

املعلمني متعة في ممارسة األنشطة الالمنهجية.

لن يكون كل املعلمني منسقني ناجحني لألنشطة الالمنهجية. إذ 

تختلف األدوار التي يقومون بها كمعلمني في الفصول من نواٍح 

عديدة عن األدوار التي يقومون بها كمنسقني. في تيمور الشرقية، 

وجد برنامج SDPP أن املعلمني األكبر سًنا كانوا يشعرون 

بالضيق من قيادة بعض ألعاب األنشطة الالمنهجية لطالب 

مدارسهم االبتدائية نظًرا العتقادهم أن حركتهم املطلوبة قد تؤثر 

سلًبا على هيبتهم في أعني طالبهم. والبعض اآلخر كانوا يعتقدون 

أن سنهم كبير وال يسمح بالقيام بهذا العمل.

قد يتيح التدريب والتوجيه لبعض املعلمني اكتساب املهارات 

والسلوكيات التي سيحتاجونها لكي يصبحوا منسقني أكفاء. 

بالرغم من ذلك، فإن العديد من املعلمني لن يكونوا معتادين على 

القيام مبسؤوليات املنسقني األكفاء مثل التحقق من احلضور 

والغياب ودعم الطالب وتشجيعهم على املشاركة في األنشطة 

طرأت فكرة على ذهن مهندس مقدوني تتمثل في تعريف الطالب في الصفوف االبتدائية العليا بعلوم الروبوت. بعد اإلعداد 

إلرسال خمس مجموعات أجهزة روبوت “ليجو” إلى مقدونيا من الواليات املتحدة، تواصل املهندس مع فريق ينفذ برنامًجا 

تعليمًيا ممواًل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID للمساعدة في حتديد املدارس التي ستقام بها النوادي. ونظم 

فريق املشروع اجتماًعا للمهندس من أجل عرض فكرته على مديري املدارس في خمس مدارس في سكوبيه. وكانت هذه 

املدارس قد بدأت مؤخًرا تنفيذ برامج أنشطة المنهجية وقد وافقت بحماس على أن تكون باكورة املدارس التي تقام فيها 

نوادي متخصصة في علوم الروبوت. وبحلول نهاية العام، أصبحت هناك مدارس في جميع مناطق مقدونيا تضم نواٍد 

متخصصة في علوم الروبوت ومت تنظيم معسكر سنوي لعلوم الروبوت لطالب املدارس االبتدائية. يوضح هذا األمر حجم 

التأثير الذي ميكن أن يحدثه عضو واحد في املجتمع من خالل إحداث تغيير عبر األنشطة الالمنهجية.

مهندس محلي يقيم نوادي لعلوم الروبوت في املدارس
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الالمنهجية والعمل على حتسني مهاراتهم. كما تتاح للمعلمني الذين 

يعملون كمنسقني فرص لتعزيز الصفات التي يجب أن يتحلى بها 

كل الطالب.

أولياء األمور وأفراد املجتمع. يعد أولياء األمور وأفراد املجتمع 

اآلخرون مساهمني مهمني في برامج األنشطة الالمنهجية. فأولياء 

األمور لديهم فكرة عن األنشطة التي يستمتع أطفالهم مبمارستها 

خارج املدرسة وميكنهم املساعدة أيًضا في حتديد األنشطة 

املناسبة ثقافًيا لبرنامجك. كما ميتلك العديد من أولياء األمور 

مهارات واهتمامات خاصة قد يكونون على استعداد ملشاركتها 

كمنسقني لألنشطة الالمنهجية. كذلك فقد يرغب بعض أولياء 

األمور وأفراد املجتمع اآلخرين، خاصًة املتقاعدين منهم، في 

التطوع باملساعدة في إدارة جوانب برنامج األنشطة الالمنهجية 

في املدرسة.

من املهم إشراك األسر وعناصر أخرى من املجتمع بنشاط في 

جوانب مختلفة من برنامج األنشطة اإلثرائية. من احملتمل أال يعرف 

العديد من األفراد خارج املدرسة كيفية املساهمة واملشاركة. قد 

تساعد امللصقات، مثل امللصق املوضح أدناه، في تشجيع أفراد 

املجتمع على املشاركة في األنشطة التعليمية و/أو الالمنهجية.

للمساعدة في زيادة املشاركة، من املمكن أن يساعد أولياء األمور 

في زيادة الوعي بني أولياء األمور اآلخرين بشأن برنامجك. 

يستطيع أولياء األمور دعم مشاركة أطفالهم في األنشطة 

الالمنهجية، واالهتمام بأنشطة أطفالهم، ومتابعة ما يتعلمه أطفالهم 

ومستوى تطورهم ومنوهم. يتمثل أحد األساليب األكثر فعالية 

إلشراك أولياء األمور في برنامج األنشطة الالمنهجية في تنظيم 

فعالية “البيت املفتوح” ألولياء األمور في املدارس. في هذه 

الفعاليات، كما هو موضح في مربع النص أعاله، يستطيع الطالب 

عرض األنشطة التي يقومون مبمارستها في برنامج األنشطة 

الالمنهجية على أولياء أمورهم.

الشكل 5ج - ملصق قام فريق عمل برنامج SDPP في طاجيكستان بإعداده لتشجيع املساهمني من املدارس واألسر واملجتمعات 
على املشاركة في مختلف جوانب برنامج األنشطة اإلثرائية.
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من املسؤول عن إدارة برامج األنشطة 
الالمنهجية؟

ال توجد إجابة واحدة للسؤال اخلاص بتحديد املسؤول عن إدارة 

برامج األنشطة الالمنهجية. إذ تعتمد اإلجابة على حاالت ومواقف 

مختلفة.

من املمكن أن تتم إدارة برامج األنشطة الالمنهجية على مستويات 

مختلفة بناًء على طبيعة هيكل النظام التعليمي في الدولة واجلهة 

التي تقوم بتنفيذ البرنامج. في بعض الدول، يكون النظام التعليمي 

متمركًزا في وزارة التعليم. وفي دوٍل أخرى، تكون إدارة النظام 

التعليمي المركزية وموزعة على احملليات أو الواليات. من املمكن 

اتخاذ القرارات املتعلقة ببدء برامج األنشطة الالمنهجية على 

املستوى الوطني، أو على مستوى الوالية أو املقاطعة، أو على 

املستوى احمللي. ميكن إدارة برامج األنشطة الالمنهجية أيًضا 

بوصفها جزًءا من املشروعات املنظمة من قبل الهيئات الدولية 

واحمللية بالتعاون مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم. وميكن 

أيًضا إسناد املسؤوليات اإلدارية إلى مؤسسات خارجية 

متخصصة في هذا النوع من العمل في حالة عدم قدرة الوزارة 

على تنفيذ هذه البرامج. 

تتطلب جميع برامج األنشطة الالمنهجية الناجحة إدارة فعالة على 

مستويات مختلفة. سيكون عليك حتديد فئات املوظفني الضرورية 

لتصميم اجلوانب املختلفة لبرنامج األنشطة الالمنهجية اخلاص بك 

وإعدادها وتنفيذها. موضح أدناه الفريق احملتمل لبرنامج أنشطة 

قام برنامج SDPP في الهند بتعزيز العالقات اإليجابية بني املدرسة واملجتمع من خالل دعوة أولياء األمور حلضور فعاليات 

مدرسية يطلق عليها اسم “البيت املفتوح” تتم إقامتها كل ثالثة أشهر. وكانت هذه الفعاليات مبثابة احتفال بعمل الطالب 

وإجنازاتهم في برنامج األنشطة اإلثرائية وفرصة ألولياء األمور للتعرف على ما يتعلمه أطفالهم واألنشطة التي يقومون بها 

في املدرسة. كما أتاحت فعالية “البيت املفتوح” مساحة للمعلمني للتفاعل مع أولياء األمور والتحدث معهم بشأن تقدم 

أطفالهم. قام األطفال بدعوة أولياء أمورهم وزينوا املدارس وأعدوا عروًضا ألعمالهم ومثلوا مسرحيات. كما أظهرت 

الفعاليات أيًضا أهمية دعم أولياء األمور ومشاركتهم.

وقت خاص ألولياء األمور والطالب
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المنهجية بقيادة منظمة غير حكومية محلية باالشتراك مع وزارة 

التربية والتعليم. قد حتتاج إلى تعديل هذا النموذج ليلبي 

احتياجاتك اخلاصة.

فريق العمل على مستوى البرنامج: )املستوى الوطني، أو مستوى 

الوالية، أو مستوى املقاطعة، أو املستوى احمللي، أو مجموعة من 

املدارس املشاركة في املشروع(

مدير املشروع – يرأس البرنامج ككل، ويتولى مهام إدارة   •

طاقم العمل، وميثل نقطة االتصال بوزارة التربية والتعليم 

والشركاء اآلخرين ويشرف على اخلطوات الرئيسية في عملية 

التصميم والتنفيذ

املدير املالي – يتولى مهام إدارة رواتب فريق العمل   •

واملستشارين واملدربني والبدالت اليومية ألعضاء الفريق 

اآلخرين، ويقوم بسداد مبالغ املشتريات

مدير املشتريات واملدير اإلداري – يتولى إدارة لوجستيات   •

التدريب، وطباعة املواد وتسليمها، واملشتريات، ودعم فريق 

العمل، ونقل املستشارين وتعيينهم

أخصائي التعليم والتدريب – يلعب دوًرا مهًما في تصميم   •

البرنامج، ويرأس عملية تطوير املواد وعملية التدريب، ويساعد 

في اختيار املستشارين الفنيني، ويتأكد من وضع مواد على 

درجة عالية من اجلودة، ويعمل مع مدير ضمان اجلودة لوضع 

أدوات املتابعة وتنفيذها

مدير ضمان اجلودة – يقوم بتصميم نظام املتابعة بالتعاون   •

مع الفريق؛ وتطوير أدوات ووسائل املتابعة واختبارها 

وتنقيحها؛ وتنفيذ أنشطة املتابعة؛ وكتابة التقارير؛ وتقدمي 

التوصيات بشأن حتسني البرنامج

املدربون ومسؤولو تطوير املواد – يقومون بوضع اخلطط   •

وأدلة املنسقني اخلاصة باألنشطة الالمنهجية املختلفة وتنظيم 

الدورات التدريبية للمنسقني واملتطوعني وإجرائها. 

فريق العمل على مستوى املدرسة واملجتمع:

مدير املدرسة – يقوم بإدارة البرنامج على مستوى املدرسة،   •

وميثل حلقة االتصال مع مسؤولي البرامج على املستوى 

الوطني أو مستوى املقاطعة، ويقوم بتعيني املنسقني واإلشراف 

عليهم ودعمهم، ويرأس اجللسة التوجيهية مع أولياء األمور 

والطالب واملعلمني لتقدمي برنامج األنشطة الالمنهجية، ويقود 

اجلهود املبذولة الختيار األنشطة املقترحة للبرنامج، ويتأكد من 

احلفاظ على سجالت احلضور، ويتأكد من جمع املعلومات 

األخرى ومن إعداد التقارير وإرسالها

املنسقون – قد يكونون معلمني و/أو أفراًدا من املجتمع   •

يعملون باألجر أو متطوعني، أو مزيًجا من كل ما سبق - على 

سبيل املثال، قد يكون املنسق معلًما ميتلك مهارة معينة، مثل 

الرسم واألعمال اليدوية أو الرياضة أو املناظرة أو الدراما أو 

األلعاب، مرتبطة باألنشطة التي سيتم تقدميها في برنامج 

األنشطة الالمنهجية. وقد يكون املنسقون أيًضا شباًبا أكبر 

في السن ممن يرغبون في العمل مع األطفال األصغر سًنا. 

مع التدريب واإلشراف، من املمكن أن يصبح الشباب األكبر 

سًنا مصدًرا رائًعا لألفراد الذين يقومون بقيادة ودعم 

األنشطة في برنامج األنشطة الالمنهجية. وقد يكون املعلمون 

املتقاعدون أو خريجو الكليات اجلدد اختياًرا ممتاًزا ملنسقي 

األنشطة الالمنهجية.

ما هي صفات املنسقني األكفاء؟
قد يكون منسقو برامج األنشطة الالمنهجية معلمني أو أفراًدا من 

املجتمع ممن ميتلكون املهارات الالزمة لألنشطة الالمنهجية 

املختلفة. ومن املمكن أن يكون املنسقون شباًبا أكبر في السن ممن 

يرغبون في العمل مع األطفال الصغار أو طالًبا جامعيني أو 

حديثي التخرج أو أفراًدا متقاعدين من العمل. وبغض النظر عن 

العمر أو املهنة، يجب أن يستمتع املنسقون بالعمل مع األفراد 

الصغار وأن تكون عالقتهم بهم قائمة على االحترام والود والصبر 

وتقدمي الدعم. ومن املمكن أن يكون املنسقون أفراًدا يتمتعون 

مبهارات عامة أو أفراًدا لديهم مهارات تساعد في تنسيق أنشطة 

معينة وقيادتها. ستضيف بعض البرامج أنشطة جديدة بعد تعيني 

منسق يتمتع مبهارة مميزة. على سبيل املثال، قررت إحدى 

املدارس في مالي تضمني برمجة احلاسب اآللي كنشاط في برنامج 

األنشطة الالمنهجية اخلاص بها عندما عرض متطوع مجتمعي 

مهاراته املرتبطة بهذا النشاط. من املفيد تعيني منسقني لديهم قدر 

من اخلبرة في قيادة األنشطة اإلثرائية وإدارتها مع األطفال 

والشباب. وإذا لم يكن الوضع كذلك، فسيكون فريق البرنامج 

بحاجة إلى تقدمي تدريب يهدف إلى العمل بفعالية مع الطالب 

الصغار. عالوًة على ذلك، يجب أن يكون املنسقون قدوة جيدة 
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مواقف وسلوكيات املنسقني املرغوب فيها/غير املرغوب فيها

 توفير بيئة رعاية إيجابية
جلميع األفراد:

حتل بالهدوء وأظهر السعادة أثناء وجودك مع الطالب.  	

حتدث بصوت هادئ. •	

قم مبناداة الطالب بأسمائهم. •	

ابتسم في وجوه الطالب وحتل بروح الفكاهة. •	

اسأل الطالب عن أحوالهم. •	

حدد السمات التي تفضلها في الطالب بصورة فردية  •	

وجماعية.

احتف بالنجاح. •	

وفر بيئة آمنة للتعبير عن الرأي وممارسة األلعاب. •	

كن مرًحا!! •	

تعامل مع جميع الطالب بعدالة ومساواة. •	

اقبل كل الطالب كما هم وحدد سماتهم اجليدة. •	

 أساليب توفير بيئة سلبية
جلميع األفراد:

استخدام سلوكيات ولغة عدائية •	

الصراخ أو فقدان السيطرة على أعصابك •	

إظهار العبوس والغضب  •	

إهانة الطالب  •	

مناداة الطالب بأسماء قبيحة أو السخرية منهم  •	

التحدث إلى الطالب باستهزاء •	

السماح للطالب بإرهاب زمالئهم اآلخرين •	

تعريض الطالب خلطر اإليذاء النفسي أو البدني •	

االستهزاء بالطالب في حالة بكائهم أو إظهار اإلحباط  •	

والغضب

معاقبة الطالب على “األخطاء” أو “العيوب” •	

 متكني الطالب
المتالك جناحهم:

امنح تشجيًعا مساوًيا للبنني والبنات. •	

ضع ثقتك فيهم بإخالص. •	

تفهم وضعهم عند تعرضهم ليوٍم صعب. •	

أعط الطالب تعليمات واضحة بشأن ما يجب عليهم  •	

القيام به ووقت القيام بذلك.

اسمح للطالب بالتعبير عن أفكارهم - حتى في حالة  •	

عدم جناحهم أو عدم موافقتك على رأيهم.

أعط الطالب تعليقات فورية. •	

وفر فرص ملجموعات الطالب للعمل على مهام مختلفة  •	

في أماكن مختلفة من الغرفة.

مّكن الطالب من النقاش فيما بينهم واتخاذ قرارات. •	

مّكن الطالب من االعتماد على أنفسهم. •	

مّكن الطالب من العمل في مجموعات صغيرة. •	

 طرق تثبيط همة الطالب
وإعاقة النجاح:

عزل الطالب أو استثنائهم من املجموعات بسبب القدرة  •	

أو النوع أو العمر أو األصل العرقي،...إلخ.

معاملة الطالب على نحٍو غير متسق، بحيث تعاملهم  •	

بلطف في يوم وبأسلوب وقح في اليوم التالي

اإلشارة إلى نقاط ضعف الطالب أو مشكالتهم •	

عدم حتمل مسؤولية أخطائك. •	

التمييز بني األفراد أو مجموعات الطالب. •	

عدم إعطاء الطالب تعليقات على عملهم أو أدائهم •	

ممارسة التفضيل بني الطالب •	

النقد املبالغ فيه لعمل الطالب أو مقترحاتهم أو أدائهم •	

التشبث بحل “صحيح” واحد فقط - مع التعامل مع  •	

جميع احللول األخرى باعتبارها حلول “غير صحيحة”

إلقاء محاضرات على الطالب وعدم استخدام أسلوب  •	

طرح األسئلة

التحدث طوال الوقت - عدم إتاحة مساحة للطالب  •	

للتحدث والتصرف

اجلدول 5د

 السلوكيات والتصرفات
املفضلة للمنسقني

 السلوكيات والتصرفات
غير املفضلة للمنسقني

تابع
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مواقف وسلوكيات املنسقني املرغوب فيها/غير املرغوب فيها

 تشجيع السلوكيات اإليجابية
واألداء اإليجابي:

قدم الثناء والتشجيع على السلوك اإليجابي، مع عدم  •	

إبداء ثناء مبالغ فيه.

كن متسًقا في معاملتك للطالب. •	

استخدم النقد البناء ملساعدة الطالب على التعلم من  •	

أخطائهم.

اقبل مجموعة متنوعة من األساليب أو احللول. •	

ناقش عمل الطالب بأسلوب قائم على االحترام. •	

ناقش األسئلة مع الطالب وتقبل أفكارهم. •	

قم بتضمني كل الطالب في األنشطة والتأكد من  •	

مشاركة جميع الطالب.

أعط قدوة للسلوك الذي تريد من الطالب التحلي به. •	

 وضع توقعات
عالية: 

أظهر اهتماًما حقيقًيا بالطالب كٍل على حدة.  •	

اعرض أعمال الطالب. •	

كن منظًما - قم بتخطيط األنشطة وتنظيمها مسبًقا. •	

أظهر ملَكة التعلم من األخطاء. •	

كن على استعداد للتعلم من خالل التجارب. •	

ضع أنشطة تركز على الطالب، وليس عليك. •	

اعترف باخلطأ عندما ترتكبه. •	

 السلوكيات والتصرفات
املفضلة للمنسقني

 السلوكيات والتصرفات
غير املفضلة للمنسقني

اجلدول 5د - تابع
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تعليقات ختامية

1  “جونيور أتشيفمنت” هو برنامج مخصص لتعليم الطالب في الصفوف من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر مهارات تنظيم 

.)https://www.juniorachievement.org( املشروعات، واالستعداد للعمل، والثقافة املالية من خالل برامج جتريبية وعملية

2 يتم تناول الرواد املجتمعيني بالتفصيل الحًقا في القسم “من هم منسقو البرنامج؟”.

ومثااًل يحتذى به للمتخصصني الناجحني ويجب أن ميثلوا الصفات 

التي ميكن للطالب السعي إلى التحلي بها في حالة بقائهم في 

املدرسة وإكمال تعليمهم. 

يجب أن يتصرف املنسقون باحترافية ومهنية، وأن يصلوا إلى موقع 

األنشطة في الوقت احملدد، وأن يكونوا على أمت االستعداد. كما 

يجب أن يظهروا اهتماًما شديًدا بالنشاط وبالطالب الصغار الذين 

يعملون معهم. يجب أن يتحلى املنسقون باألمانة وأن يضعوا 

توقعات عالية ألداء الطالب ويساعدوا الطالب في جتاوز هذه 

التوقعات. كما يجب عليهم التعرف على املواهب التي يبديها كل 

طالب واإلشادة بها وإبداء التعاطف مع الطالب عند اخلسارة في 

مباراة رياضية أو في حالة عدم قدرتهم على إكمال أحد األنشطة.

نظًرا ألن محور تركيز األنشطة الالمنهجية هو أن تكون هذه 

األنشطة ممتعة ومجزية بطريقة تشجع الطالب على البقاء في 

املدرسة، يجب على املنسقني التأكيد على السلوكيات التي ستجعل 

الطالب راغبني في املشاركة في األنشطة الالمنهجية والذهاب إلى 

املدرسة. يوضح اجلدول 5د في الصفحتني السابقتني بعض 

السلوكيات األكثر أهمية التي يجب أن يبديها املنسقون. ميكنك 

إضافة سلوكيات وتصرفات أخرى تعكس عاداتك وثقافتك احمللية. 

يجب أن يتضمن تدريب املنسقني مترينات عملية لتمكينهم من 

ممارسة هذه السلوكيات املفضلة وإبدائها.

ما هي املسؤوليات املنوطة باملنسقني؟
يتولى املنسقون مسؤولية تنفيذ برنامج األنشطة الالمنهجية وتنفيذ 

األنشطة بأساليب تشجع الطالب على املشاركة وتضفي املتعة على 

البرنامج. يحتاج معظم األفراد إلى التعلم لكي يصبحوا منسقني 

فعالني. لذلك، فمن املهم أن يقوم املديرون بتنظيم أنشطة تدريب 

وتوجيه في أماكن وغرف مماثلة لتلك التي سيعمل بها املنسقون 

في نهاية املطاف من أجل متكينهم من اكتساب املهارات املهمة 

وممارستها. كما يستطيع املنسقون واملعلمون املتمرسون 

االستفادة من املشاركة في برامج التدريب كذلك. يستعرض 

اجلدول 5هـ في الصفحة التالية الواجبات واملسؤوليات األساسية 

املنوطة باملنسقني. ميكن استخدام هذه القائمة لتعيني املنسقني 

وكنواة لوضع برنامج تدريبي.
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الواجبات واملسؤوليات األساسية املنوطة باملنسقني

اجلدول 5هـ

وضع البرنامج:

املساعدة في وضع جدول زمني للبرنامج بالتعاون مع املسؤولني اإلداريني باملدرسة •	

املساعدة في تنظيم األنشطة الالمنهجية وقيادتها ودعمها •	

املشاركة بنشاط في جلسات التدريب والتوجيه املقدمة من البرنامج الكتساب وممارسة أساليب واستراتيجيات جيدة من أجل  •	

تنسيق األنشطة التي متثل جزًءا من برنامج األنشطة الالمنهجية  

تنفيذ أنشطة البرنامج:

اإلعداد، مقدًما، لألنشطة التي تتولى مسؤوليتها، مبا في ذلك تخطيط خطوات النشاط وتنظيم الوسائل املساعدة للتدريس أو  •	

النشاط، وإعداد الغرفة أو امللعب مقدًما

استخدام املوارد املناسبة واملتاحة من أجل إشراك الطالب في أنشطة المنهجية ممتعة  •	

إظهار االهتمام احلقيقي بالطالب، وتوفير بيئة ودية ومرحبة، والتأكد من شعور الطالب باألمان في برنامج األنشطة الالمنهجية •	

تنفيذ البرنامج بحسب التصميم املقرر، واتباع إجراءات وبروتوكوالت البرنامج، وإخطار فريق عمل البرنامج على الفور بأي  •	

مشكالت أو موضوعات تؤثر على البرنامج

ممارسة السلوكيات والتصرفات املفضلة للمنسقني املتميزين •	

التواصل بصفة مستمرة مع أولياء أمور الطالب املعرضني للخطر وإطالعهم على سلوكيات أطفالهم ومستوى حتصيلهم •	

متابعة أنشطة البرنامج:

إعالم املعلمني واملسؤولني اإلداريني باملدرسة مبستوى تقدم الطالب و/أو الصعوبات التي تواجههم  •	

متابعة حضور الطالب في كل نشاط، ومراقبة سلوكيات الطالب ومستوى حتصيلهم، وجمع البيانات األخرى الالزمة لتقييم  •	

برنامج األنشطة الالمنهجية وحتسينه

إدارة املوارد واألجهزة واملواد والغرف واملالعب املستخدمة في برنامج األنشطة الالمنهجية واحلفاظ عليها مبساعدة الطالب •	

التواصل بانتظام مع مسؤولي متابعة البرنامج وفريق العمل اخلاص به واالجتماع معهم ملناقشة مستوى تقدم العمل  •	

واملوضوعات املرتبطة ببرنامج األنشطة الالمنهجية
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تصميم برنامج األنشطة 
الالمنهجية وتنفيذه 

الوحدة السادسة

منع التسرب املدرسي
دليل برمجة برنامج اإلثراء التعليمي
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تصميم برنامج األنشطة الالمنهجية وتنفيذه 

كما هو احلال مع البرامج التعليمية، يتم تصميم أفضل البرامج الالمنهجية وتنفيذها بعناية ونظام. ميكن القيام بأمور 

كثيرة إلشراك الطالب أكثر من مجرد إعطائهم كرة أو لوحة شطرجن. ترشدك الوحدة السادسة من خالل عملية من 

ست خطوات لتصميم برنامجك الناجح وتنفيذه. تعرض اخلطوة األولى الطرق التي ميكنك من خاللها معرفة أنواع 

األنشطة التي يريدها الطالب وأولياء األمور واملعلمون. ثم ترشدك الوحدة بعد ذلك خالل عملية إعداد اخلطط املنظمة 

لكل نشاط ملساعدة املنسقني على تنفيذها بنجاح. تقدم الوحدة أيًضا أفكاًرا لفئات األنشطة املختلفة التي يجب 

مراعاتها، واملبادئ الرئيسية جلعل األنشطة ناجحة. تناقش اخلطوة الثالثة وضع الشكل التنظيمي واجلداول الزمنية 

لألنشطة. ترشدك اخلطوة الرابعة إلى إعداد أدلة املنسقني. تتناول اخلطوة اخلامسة عملية توظيف املنسقني وتعيينهم 

وتدريبهم. تعرض اخلطوة النهائية أفكاًرا لتحسني مهارات املنسقني من خالل جلسات التدريب والشرح واملالحظات. 

تنتهي الوحدة مبناقشة التحديات احملتملة التي قد تواجهها في تصميم برنامجك وتنفيذه وكيف ميكنك التغلب عليها.

تشجع األنشطة الالمنهجية الطالب على احلضور من خالل حتويل 

املدرسة إلى مكان أكثر روعًة وحفاوًة ومتعًة. كما تتيح برامج 

األنشطة الالمنهجية للطالب حتقيق النجاح في مجاالت خارج نطاق 

الفصل الدراسي، مما يتيح لهم فرًصا لتجربة النجاح واحلصول 

على االحتفاء والتقدير بفضل هذا النجاح. وتساعد هذه البرامج 

أيًضا الطالب على إقامة عالقات مع أقرانهم، ورؤية بعضهم البعض 

من منظور جديد، وتكوين عالقات حتسن عملية التعلم. يتطلب 

حتقيق كل هذه املزايا أن تعمل أنت وفريق عملك لوضع تصميم 

جيد لبرنامجك وتنفيذه بفعالية. سترشدك النقاط التالية عبر عملية 

مكونة من ست خطوات من أجل تصميم برنامج ناجح.

ما هي اخلطوات الستة لتصميم برنامج 
أنشطة المنهجية ناجح وتنفيذه؟

يوضح هذا القسم اخلطوات الستة اخلاصة بتصميم برنامج أنشطة 

المنهجية وتنفيذه. تعتمد هذه اخلطوات على جتارب مستمدة من 

برنامج SDPP في كل من الهند وطاجيكستان وتيمور الشرقية. 

يجب أال يتم التعامل مع هذه اخلطوات بوصفها متطلبات. بل يجب 

اعتبارها مبثابة إرشادات مفيدة ملساعدتك ومساعدة فريقك على 

تصميم برنامج أنشطة المنهجية ناجح وتنفيذه. وميكنك تعديل هذه 

اخلطوات كيفما تريد وحتسينها لتناسب البيئة احمليطة واحتياجات 

املدرسة والطالب. أثناء استعراض هذه اخلطوات الستة، يجب أن 
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تضع في اعتبارك املبادئ التوجيهية لبرامج األنشطة اإلثرائية 

الفعالة التي متت مناقشتها في الوحدة الثانية.

اخلطوات الستة هي:

اخلطوة األولى - استطالع رأي الطالب وأولياء األمور   •

واملعلمني حول محتوى البرامج الالمنهجية.

اخلطوة الثانية - تعيني واضعي خطة النشاط.  •

اخلطوة الثالثة - وضع تصميم األنشطة الالمنهجية  •

اخلطوة الرابعة - وضع خطط أنشطة اجللسات وأدلة   •

املنسقني.

اخلطوة اخلامسة - تعيني املنسقني وتوظيفهم وإعدادهم،   •

وحشد أبطال املجتمع.

اخلطوة السادسة - تقدمي الدعم للمنسقني واإلشراف عليهم.  •

موضح أدناه وصف لكل خطوة من هذه اخلطوات.

أرادت سعاد أشهابو، وهي طالبة في مرحلة التعليم املتوسط من مدينة اليوسفية باملغرب، املشاركة في برنامج لألنشطة 

الالمنهجية في مدرستها. ولسوء احلظ، رفض والدها مشاركتها في البرنامج. فقد كان يشعر أنهم يقطنون على مسافة بعيدة 

للغاية من املدرسة ولم يكن يريد أن تعود ابنته من املدرسة بعد حلول الظالم. عرض بعض املعلمني توصيل سعاد للمنزل بعد 

انتهاء البرنامج وحاول أصدقاؤها إقناع أبيها أن سعاد ستكون في أمان. لكن األب تشبث بالرفض. وكانت أسباب الرفض 

ال تنتهي لديه، بغض النظر عن حجم املساعدة التي عرضها املعلمون وأصدقاء سعاد.

وفي أحد األيام، جاء أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم إلى املدرسة للتحدث مع مدير املدرسة. وبعد االجتماع، سأله 

بعض املعلمني وكذلك املدير عن إمكانية قيامه بزيارة إلى والد سعاد لتوضيح أهمية مشاركة ابنته في برنامج األنشطة 

الالمنهجية. ووافق الزائر على هذا االقتراح واصطحبه املعلمون إلى منزل سعاد. وبعد احتساء الشاي وجتاذب أطراف 

احلديث حول محصول هذا العام وموسم هطول األمطار، بدأ الزائر في إقناع والد سعاد وتوضيح ضرورة موافقته على 

مشاركة ابنته في البرنامج. وحتدث الزائر عن مشاركة ابنته، التي كانت أصغر من سعاد بسنوات قليلة، في برنامج للرسم 

في مدرستها. طرح الوالد بعض األسئلة واستمع باهتمام. وبعد احتساء كوب الشاي األخير، وقف الوالد ومد يده لتحية 

الزائر. وتصافح االثنان بعد أن أعرب الوالد عن موافقته على السماح البنته باملشاركة في برنامج األنشطة الالمنهجية. 

ابتسم الرجالن وتعانقا.

وأثناء مغادرة الزائرين للمنزل، حملوا سعاد في أحد أركان املنزل تبتسم ابتسامة عريضة.

زائر من الوزارة يستطيع إقناع ولي أمر بتغيير رأيه

اخلطوة األولى. استطالع آراء الطالب وأولياء األمور واملعلمني 

بشأن محتوى برنامج األنشطة الالمنهجية.

يوفر دليل برمجة نظام اإلنذار املبكر املرفق )انظر امللحق الرقمي( 

معلومات حول وضع نظام إنذار مبكر في املدرسة للمساعدة في 

حتديد الطالب املعرضني خلطر التسرب الدراسي، تتيح لك معرفة 

الطالب املعرضني خلطر التسرب الدراسي معرفة الصف أو 

الصفوف الدراسية التي يجب أن تكون محور تركيز برنامج 

األنشطة الالمنهجية. عالوًة على ذلك، فإن املعلومات املجمعة من 

خالل نظام اإلنذار املبكر قد توفر رؤى ووجهات نظر حول 

املوضوعات واألنشطة التي ميكن تضمينها في برنامج األنشطة 

الالمنهجية اخلاص بك. من الضروري أيًضا التحدث مع الطالب 

وأولياء أمورهم ملعرفة األنشطة احملددة التي قد يبدي الطالب 

اهتماًما أكبر بها. 

ميكن جمع املعلومات من الطالب وأولياء األمور بطرق عديدة. 

نوصي بدراسة استخدام أسلوبني. األسلوب األول يتمثل في إجراء 

استطالع بسيط آلراء مجموعة ممثلة للطالب في مدرستك من 
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يتمثل أحد أهم مبادئ برامج اإلثراء التعليمي الناجحة في متكني الفتيان والفتيات من املشاركة 
بشكل متساو. هؤالء الفتيات في تيمور الشرقية يستمتعن بلعبة كرة الطائرة كما يستمتع بها 

الفتيان متاًما.

ليست مجرد لعبة لألوالد!
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مختلف الصفوف الدراسية. وميكن القيام بذلك من خالل إعداد 

استطالع ورقي وتوزيعه ثم جدولة النتائج. كما ميكن طرح أسئلة 

االستطالع شفهًيا في عدد قليل من الفصول مع قيام الطالب 

بتسجيل إجاباتهم على الورق. وبعد ذلك، ميكن جمع هذه اإلجابات 

وجدولتها وتصنيفها. وميكن إرسال استطالع رأي مماثل إلى املنزل 

مع الطالب لكي يجيب أولياء األمور على األسئلة املوجودة فيه. 

األسلوب الثاني يتمثل في تنظيم حلقات نقاش مركز غير رسمية 

مبشاركة مجموعات مختلفة من الطالب وأولياء األمور. فيما يلي 

قائمة ببعض املقترحات لتنظيم حلقات النقاش املركز وإجرائها.

حدد عدد املشاركني بحيث ال يزيد عن 16 مشارًكا وال يقل عن   •

8 مشاركني. 

للتأكد من احلصول على معلومات جيدة، قسم الطالب إلى   •

املجموعات التالية: جميع البنات في صف دراسي واحد 

مستهدف، وجميع البنني في صف دراسي واحد مستهدف، 

والبنات في مختلف الصفوف الدراسية، والبنني في مختلف 

الصفوف الدراسية، ومجموعة مختلطة من البنني والبنات من 

مختلف الصفوف الدراسية. 

من األفضل تنظيم حلقة نقاش مركز مع أولياء األمور بحيث   •

يتم إجراء مناقشة لآلباء فقط وأخرى لألمهات فقط. 

قم بإعداد بعض األسئلة قبل حلقات النقاش املركز   • 

 )تتوفر بعض مناذج األسئلة حللقات النقاش املركز في 

اجلدول 6أ أدناه.(

شجع إجراء مناقشة مفتوحة بني املشاركني وجتنب جلسات   •

تبادل األسئلة واألجوبة بني املنسق واملشاركني. كن على 

استعداد إلدارة دفة املناقشة في االجتاه الذي يريده 

املشاركون.

قائمة باألسئلة احملتملة حللقة النقاش املركز اخلاصة بالطالب وأولياء األمور.

اجلدول 6أ

األسئلة املوجهة للطالب:

هل سبق لك املشاركة في أنشطة إثرائية في املاضي؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي األنشطة التي استمتعت بها على أكثر   	

نحو؟ 

ملاذا استمتعت بهذه األنشطة؟  	

ما هي األنشطة األخرى التي ترغب في تضمينها في برنامج األنشطة اإلثرائية؟   	

كم مرة أسبوعًيا تود املشاركة في األنشطة اإلثرائية؟  	

هل املشاركة في األنشطة اإلثرائية تساعدك في املدرسة؟ كيف؟  	

هل يؤثر برنامج األنشطة اإلثرائية على حضورك للمدرسة من عدمه؟  	

هل أخبرك والداك يوًما أنهما ال يريدان منك املشاركة في أنشطة إثرائية أثناء املدرسة؟    	

ما الذي قد تفعله في حالة إلغاء برنامج األنشطة اإلثرائية؟  	

األسئلة املوجهة ألولياء األمور:

ما هي األنشطة التي يستمتع بها طفلك أكثر؟  	

عندما ال يجد أبناؤك ما يقومون به في املنزل، كيف يقضون أوقاتهم؟  	

هل يستمتع طفلك بالرسم؟  	

ما هي الرياضات املفضلة ألطفالك؟  	

هل يستمتع أطفالك باملشاركة في أنشطة غير أكادميية بعد انتهاء اليوم الدراسي؟   	

هل أنت على دراية بوجود أنشطة إثرائية في املدرسة؟   	

إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل أخبرك طفلك بأي شيء عن األنشطة اإلثرائية؟  	

إذا كانت اإلجابة بنعم، فيرجى تقدمي مثال أو مشاركة قصة ملا أخبرك به طفلك عن هذه األنشطة.  	

هل تعتقد أن طفلك يحب األنشطة اإلثرائية؟   	
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اجلدول 6ب - نشاط ميكن إجراؤه خالل حلقة النقاش املركز لتحفيز عملية اختيار مجموعة متنوعة من األلعاب واألنشطة.

نشاط حلقة نقاش مركز للحصول على أفكار

من بني الصعوبات التي قد تواجهها أثناء محاولة تشجيع األفراد على اقتراح أنشطة المنهجية مختلفة أنهم قد يفكرون فقط 

في األنشطة التي سبق وأن شاركوا فيها أو املعتادة بالنسبة لهم. وقد يؤدي هذا إلى وجود قائمة صغيرة نسبًيا باألنشطة 

العامة. يعد تزويد املشاركني في حلقة النقاش املركز بقائمة من األنشطة الالمنهجية املختلفة التي ميكن تضمينها في برنامجك 

أسلوًبا جيًدا لتشجيع الطالب وأولياء األمور واألشخاص اآلخرين على التفكير بإبداعية. دون وجود قائمة متنوعة من األنشطة 

املمكنة، سيركز العديد من األفراد على عدد قليل من األنشطة، مثل كرة القدم وتنس الريشة، املألوفة بالنسبة لهم. 

قد يساعد النشاط التالي في مواجهة هذه الصعوبة كجزء من حلقة النقاش املركز.

اخلطوة األولى: قم بإعداد مجموعة من قطع الورق الصغيرة املكتوب عليها أسماء أنشطة. قد يصل عدد هذه القطع إلى   	

10 قطع أو أكثر تتضمن مزيًجا من األنشطة التي قد تهم البنني والبنات. قم بإعداد مجموعات كافية بحيث يستلم كل 

مشارك في حلقة النقاش املركز مجموعة كاملة. قم أيًضا بإعداد مجموعة مكونة من ستة أو ثمانية صناديق مرقمة تبدأ 

بالرقم 1.

اخلطوة الثانية: وضح أن قطع الورق متثل األنشطة املقترحة وأن املشاركني سينتقون اختياراتهم األولى والثانية والثالثة   	

والرابعة من األنشطة ثم يضعون قطعة الورق في الصندوق الذي يحمل الرقم املرادف.

اخلطوة الثالثة: وزع قطع الورق على جميع املشاركني ثم استعرض سريًعا األنشطة املدرجة في حالة عدم معرفة األفراد   	

ببعضها. 

اخلطوة الرابعة: وزع قطعتني أو ثالث قطع فارغة من الورق بحيث ميكن لألفراد إضافة األنشطة التي يعتقدون أن الطالب   	

سيستمتعون باملشاركة فيها. وقبل أن يقوموا بتدوين اقتراحاتهم، اطلب منهم أفكاًرا ثم اطلب منهم توضيح أسباب 

اعتقادهم أن هذا النشاط جيد. ضع كل اقتراح على ملصق أو لوحة. اطلب من املشاركني تصنيف األفكار املختلفة ثم اطلب 

منهم كتابة أسماء أفضل ثالث أفكار جديدة على قطع الورق الفارغة.

اخلطوة اخلامسة: واآلن اطلب من كل شخص التفكير بعناية في كل األنشطة وحتديد األنشطة ذات األولوية القصوى. ثم   	

اطلب من كل شخص وضع اختياره األول في الصندوق الذي يحمل الرقم 1. يجب عليهم عدم ذكر اسم النشاط أو توضيح 

أسباب اختيارهم له. بل يجب عليهم وضعه في الصندوق فحسب. قم مبتابعة هذه العملية واطلب منهم حتديد اختياراتهم 

الثانية والثالثة والرابعة ووضعها في الصناديق املرقمة. ميكنك إيقاف هذه العملية في أي وقت، ولكن بعد االختيار اخلامس 

أو السادس، قد تصبح االختيارات أقل فائدة. عندما تتوقف، اطلب منهم وضع قطع الورق املتبقية في آخر صندوق.

اخلطوة السادسة: أثناء متابعة املنسق حللقة النقاش املركز، يجب أن يقوم شخص آخر بجمع قائمة باألنشطة املضمنة في   	

كل صندوق.

اخلطوة السابعة: ميكن عرض هذه القائمة على املجموعة ملناقشتها قرب نهاية حلقة النقاش املركز. من احملتمل أن جتري   	

املجموعة بعض التعديالت على االختيارات األولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، ولكن من املفترض أن يزودك هذا النشاط 

مبعلومات جيدة عن األنشطة التي يعتقد املشاركون في حلقة النقاش املركز أن الشباب الصغير سيستمتع باملشاركة فيها. 
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اترك للمشاركني بضع دقائق لتبادل احلديث مع بعضهم   •

البعض لكي يألفوا بعضهم البعض قبل بدء طرحك لألسئلة. 

قدم نفسك، والشخص الذي يسجل املناقشة، ووضح الغرض   •

من حلقة النقاش املركز. أكد للمشاركني أنه على الرغم من 

كتابة النقاط البارزة في املناقشة، إال أنه لن يتم استخدام أي 

أسماء وأن مشاركاتهم لن تشير إلى هوياتهم. ثم استعرض 

القواعد األساسية حللقة النقاش املركز مؤكًدا على ضرورة 

احترام مشاركات جميع األفراد. أكد أيًضا على عدم وجود 

إجابات صحيحة أو خاطئة لألسئلة التي ستطرحها. 

ال تزيد مدة حلقات النقاش املركز عادًة عن ساعة واحدة. قد   •

تكون حلقات النقاش املركز أقصر من ذلك، ولكٍن من حنٍي 

آلخر سيرغب املشاركون في مواصلة احلديث. 

تأكد من إتاحة فرصة املشاركة جلميع األفراد في املجموعة.   •

من املهم منع سيطرة أحد املشاركني أو مجموعة قليلة منهم 

على املناقشة. 

استخدم أسئلة املتابعة لتحفيز املشاركني على تقدمي إجابات   •

تفصيلية ألسئلتك. فاملعلومات العامة ليست مفيدة متاًما. 

تعتبر حلقات النقاش املركز أسلوًبا سريًعا وجيًدا للحصول على 

معلومات تفصيلية تساعدك على تخطيط األنشطة التي سيستمتع 

الطالب باملشاركة فيها. واألهم من ذلك أن هذه العملية تتيح 

للشباب الصغير الشعور بأنهم جزء من عملية التصميم وصناعة 

القرار. ومن خالل هذا األسلوب، سوف يبدأ الشباب الصغير على 

األرجح في الشعور أن برنامج األنشطة الالمنهجية هو برنامجهم 

وليس مجرد برنامج تنظمه مجموعة من الكبار. سيشجع هذا األمر 

بدوره على وجود قدر أكبر من املشاركة ويزيد من فرصة جناح 

برنامج األنشطة الالمنهجية. 

قبل تصميم البرنامج، يجب أن يحدد مديرو املدرسة واملعلمون 

واملسؤولون اإلداريون واملساهمون املجتمعيون املوارد املالية والعينية 

املتاحة وأفراد فريق العمل واملتطوعني املتوفرين لتنفيذ برنامج 

األنشطة الالمنهجية. باإلضافة إلى حتديد املوارد املتاحة على الفور، 

يجب أن يتعرف فريق التصميم على املوارد األخرى املتوفرة في 

املجتمع. عندما يقوم فريق العمل بتنظيم أول اجتماع عام لطرح 

فكرة برنامج األنشطة الالمنهجية على الطالب وأولياء األمور، يجب 

التماس أفكار من املشاركني عن األفراد الذين ميكنهم:

التطوع لتنسيق األنشطة؛ و   •

املساهمة باملوارد املادية مثل األلعاب، واألجهزة الرياضية،   •

واملواد الفنية، واملالبس،...إلخ.؛ و

تنظيم فعاليات جلمع التبرعات لبرنامج األنشطة الالمنهجية.   •

باإلضافة إلى طرح أفكار للمساعدة في تنفيذ برنامجك، فإن 

تشجيع الطالب وأولياء األمور على تقدمي أفكار لبرنامجك سيقوي 

التزامهم جتاه البرنامج، ويقلل أو مينع فرص رفضه، ويسهم في 

ترسيخ شعور لدى األفراد بأنهم جزء من عملية التصميم والتنفيذ. 

ملنحك بعض األفكار عن نوع البرامج التي ميكنك إعدادها، يوضح 

اجلدول 6ج في الصفحة التالية أنواع ومحتوى برامج األنشطة 

الالمنهجية التي مت إعدادها وتنفيذها في ثالث دول في إطار 

.SDPP برنامج

لن حتتاج جميع األنشطة الالمنهجية إلى إعداد مواد ومحتوى 

خاص. على سبيل املثال، إذا كان برنامجك سيتضمن كرة السلة أو 

كرة القدم، فسوف حتتاج إلى أجهزة وملعب أو ساحة، لكنك لن 

حتتاج إلى إعداد أي محتوى جديد. ستحتاج األنشطة األخرى، 

مثل األلعاب املنظمة أو الفنون واألعمال اليدوية، إلى محتوى 

وجدول زمني ملساعدة منسقي األنشطة واملشاركني على تنفيذها.

ميكن وضع محتوى األنشطة الالمنهجية من خالل عملية مماثلة 

لعملية وضع محتوى البرامج التعليمية والتي متت مناقشتها في 

الوحدة الرابعة. ستكون هناك حاجة إلى االستعانة بفرق عمل من 

األفراد الذين ميتلكون معرفة باألنشطة وأساسيات وضع احملتوى 

واإلرشادات للمنسقني. ميكن استخدام تصميمات مماثلة لتلك 

املستخدمة للبرامج التعليمية من أجل وضع خطط اجللسات، )انظر 

الشكل 6ج في الصفحة التالية(، وأدلة املنسقني، واألدلة التدريبية. 

بالنسبة لبعض األنشطة، مثل نوادي الشطرجن، قد يكون كل املطلوب 

هو تدوين قواعد لعبة الشطرجن وإعداد أفكار لتمكني املنسقني من 

تزويد املشاركني بلوحات وقطع شطرجن كافية، وبعض االقتراحات 

ملساعدة الطالب اجلدد على تعلم كيفية لعب الشطرجن. في 
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طاجيكستان، مت تزويد طالب الصف الدراسي التاسع في البرنامج 

التعليمي مبجموعة مختارة من ألعاب األلواح وألعاب البازل واملواد 

الفنية واألجهزة الرياضية التي كان بإمكانهم استخدامها بصورة 

منفردة أو في مجموعات خالل الساعة املخصصة لألنشطة 

االجتماعية عقب البرنامج. من أجل احلصول على برنامج أنشطة 

المنهجية متكامل يتضمن مجموعة متنوعة من األنشطة، يجب إعداد 

خطط جلسات توضح األنشطة وتوفر ملنسق النشاط الالمنهجي 

إرشادات لتنفيذ تلك األنشطة. موضح في الصفحة التالية منوذج 

خلطة جلسة مستمدة من برنامج SDPP في الهند )اجلدول 6هـ(، 

مع خطة جلسة متكاملة للفنون واألعمال اليدوية )الشكل 6و في 

الصفحات بعد التالية( تتوفر املجموعة الكاملة خلطط اجللسات 

املستمدة من برنامج SDPP في الهند ضمن امللحق الرقمي للوحدة 

اخلامسة. سيضمن إعداد منوذج واستخدامه أن تتضمن جميع 

خطط اجللسات التي تقوم بإعدادها احملتوى الالزم لكل من املعلمني 

واملنسقني من أجل تنفيذ األنشطة بنجاح.

اختيار األنشطة واحملتوى املساعد. يتم تصميم األنشطة 

الالمنهجية لتمكني الطالب من االستمتاع أثناء بناء املهارات 

االجتماعية والوجدانية واإلبداعية ومهارات حل املشكالت واملهارات 

البدنية. يجب أن تسهم األنشطة املختارة واحملتوى الذي يتم وضعه 

بهدف دعم املنسقني في مساعدة املنسقني على حتقيق هذه 

األهداف. يجب اختيار األنشطة لتشجيع الطالب كذلك، خاصة 

الطالب املعرضني خلطر التسرب الدراسي، على املشاركة في 

البرنامج واالنتظام في الدراسة. ويجب أن يضمن األسلوب 

SDpp ملخص لبرامج األنشطة الالمنهجية الرائدة في برنامج

اجلدول 6ج

 الدولة ونوع
البرنامج

الهند -
 Anandshala مشروع 

)املدرسة السعيدة(

برنامج األنشطة 
الالمنهجية احملتوى

صفوف الطالب 
الدراسية

 عدد املراتاملنسقون
والوقت

اللغة، والفنون واألعمال 
اليدوية، والرياضة

الصفان اخلامس 
والسادس

املعلمون و
الرواد املجتمعيون

4 مرات أسبوعًيا خالل 
الفترة األخيرة من 

اليوم الدراسي

معلمو املواد الصف التاسع
من املدرسة

5 إلى 6 مرات 
أسبوعًيا ملدة ساعة 
واحدة بعد اجللسة 

التعليمية

الوقت االجتماعي 
املخصص للطالب بعد 

اليوم الدراسي - قراءة 
مجالت، وروايات، وكتب، 

وممارسة ألعاب 
ورياضات

 الصفوف الرابع
واخلامس والسادس

مرة واحدة أسبوعًيا، منسقون بأجر
بناًء على فترة املدرسة 
للطالب املشتركني في 

البرنامج

ألعاب ورياضات

طاجيكستان -
الساعة املخصصة 

لألنشطة االجتماعية (
عقب الساعة التعليمية(

تيمور الشرقية -
أنشطة ترفيهية 

واجتماعية
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هيكل خطة اجللسات

اجلدول 6د

املوضوع

يحدد هذا القسم موضوع ربع العام. املوضوع املختار لربع العام األول هو “القرية”.

حتتوي خطط اجللسات على أكبر قدر ممكن من التفاصيل مع توفير املرونة جلعل تنسيق األنشطة أكثر سهولة. تتسم خطط 

اجللسات بتصميم ثابت على النحو التالي:

النشاط

يحدد هذا القسم اسم النشاط.

املدة

يحدد هذا القسم إجمالي وقت النشاط. ستكون خطة مدتها 40 دقيقة أو 85 دقيقة.

امللخص

يوضح هذا القسم باختصار املغزى من النشاط والعملية التي يتضمنها.

الهدف

في حني أن اإلثراء اإلبداعي والتعبير عن الذات والوعي هي األهداف العامة التي يتم تصميم األنشطة من أجل حتقيقها، إال 

أن هناك بعض األهداف احملددة التي حتدد طبيعة كل نشاط. من املهم أن تضع هذه األهداف نصب عينيك أثناء تنفيذ 

األنشطة لتوجيه الطالب بفعالية.

املهارات

 يتم تصميم كل نشاط لغرس بعض املهارات في الطالب. يستعرض هذا القسم املهارات التي نأمل أن يكتسبها الطالب 

من النشاط.

اإلجراء

يتضمن كل نشاط 4 عناصر رئيسية. يتسم كل عنصر بتدفق منطقي لضمان اندماج الطالب بسهولة في النشاط.

احملفز

هو نشاط ممتع يأخذ أشكاالً مختلفة -- لعبة بسيطة، ومتثيل أغنية، وما إلى ذلك. تتمثل الفكرة الرئيسية من هذا النشاط في 

حتفيز الطالب على االنطالق والتعبير عن آرائهم وضبط وتيرة باقي النشاط. باعتبارك املنسق، من املهم للغاية أن تظهر 

مستويات مرتفعة من النشاط وأن تكون مشارًكا مساوًيا للطالب. سيتبع اجلميع قيادتك، لذا من املهم أن تكون منوذًجا وقدوة 

جيدة. إذ سيشحذ هذا األمر همة الطالب إلكمال باقي النشاط، وسيجعلهم حريصني على معرفة ما تخبئه لهم.

تابع
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غالف كتاب “خطة جلسات األنشطة 
 SDPP الالمنهجية” الذي قام برنامج

بتصميمه من أجل استخدامه

الشكل 6هـ

هيكل خطة اجللسات

اجلدول 6د - تابع

مقدمة عن النشاط

يوضح هذا القسم كيفية تقدمي النشاط للطالب. وهو يركز على بدء مناقشة مع الطالب حول أفكارهم وخبراتهم السابقة بشأن 

املوضوع ذي الصلة. في هذه املرحلة، يتم تشجيع الطالب على التأمل والتفكير قلياًل في حياتهم اليومية الختيار التجربة 

املرتبطة بالنشاط املعني والتحدث عن اجلوانب األولية التي لم يتم التطرق إليها من التجربة. من املهم هنا حتفيز االهتمام بني 

الطالب بشأن املراحل التالية. ويعد أسلوب القيام بذلك أمًرا بالغ األهمية في حتديد مستويات مشاركة الطالب في النشاط.

حتتوي خطط اجللسات على أكبر قدر ممكن من التفاصيل مع توفير املرونة جلعل تنسيق األنشطة أكثر سهولة. تتسم خطط 

اجللسات بتصميم ثابت على النحو التالي:
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الشكل 6و – الصفحات األربعة التالية مستمدة من كتاب خطة اجللسات. وهي توضح كيفية استخدام منوذج خطة اجللسات 
إلعداد نشاط جذاب.
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الشكل 6و 
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الشكل 6و 
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الشكل 6و 
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املستخدم إلشراك الطالب في األنشطة املتنوعة أن يكون الهدف 

الرئيسي هو االستمتاع وأن تكون األنشطة في نطاق قدرات جميع 

الطالب. يوضح اجلدول 6ز أدناه جميع أنواع األنشطة الالمنهجية 

التي ميكن تضمينها في البرنامج واحملتوى الذي قد يكون ضرورًيا 

لتنفيذ هذه األنشطة.

يجب تصميم البرنامج بحيث يركز على املبادئ األساسية لألنشطة 

الالمنهجية املوضحة في اجلدول 6ح في الصفحة التالية. ملزيٍد من 

التفاصيل، راجع دليل تيمور الشرقية ملنسقي األنشطة الالمنهجية 

في امللحق الرقمي. يجب أن تقدم جميع األنشطة املتضمنة في 

برنامج األنشطة الالمنهجية جتارب محببة لألطفال والشباب جتعل 

املدرسة بيئة جذابة وترحابة بالنسبة للطالب.

أنواع األنشطة واحملتوى احملتمل

اجلدول 6ز

الفنون واألعمال اليدوية 

الفنون اإلبداعية - التلوين والرسم وعجينة الورق وبناء النماذج وتلوين اجلدران والنحت واألعمال اليدوية واحلياكة وأشغال  •	

اإلبرة واألعمال اخلشبية وصناعة الفخار،...إلخ.

الرياضة

كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة وتنس الريشة واأللعاب التقليدية احمللية والسباحة وألعاب القوى  •	

والتنس،...إلخ.

األلعاب

ألعاب األلواح والشطرجن وألعاب الداما والقفز على احلبل وألعاب الورق واأللعاب احمللية التقليدية وألعاب الكمبيوتر...إلخ. •	

تنمية اللغة

املناظرات، وإلقاء اخلطابات، ومجموعات املناقشة، والقراءة والتالوة، والشعر، وكتابة القصص القصيرة، والصحف  •	

املدرسية، واإلذاعة،...إلخ.

النوادي

نادي املزارعني الصغار، والنادي اإليكولوجي/البيئي، ونادي العلوم، ونادي علوم الفضاء، ونادي رجال األعمال، ونادي  •	

علوم الروبوت/الكمبيوتر،...إلخ.

الدراما والرقص

الرقص واإلنتاج الدرامي، واملسرحيات، واملسرحيات الهزلية القصيرة، ومسرح املجتمع،...إلخ. •	

املوسيقى

العزف على اآلالت، وموسيقى الروك آند رول، واجلوقات الغنائية، وفرق املوسيقى العسكرية، وفرق املوسيقى املدرسية،...إلخ.  •	



الوحدة السادسة: تصميم برنامج األنشطة الالمنهجية وتنفيذه          صفحة 131

SDPP دليل برمجة برنامج اإلثراء التعليمي

املبادئ األساسية لألنشطة الالمنهجية

اجلدول 6ح

التركيز على الطالب والتعلم النشط

يتعلم الطالب أفضل عندما يشاركون بفعالية في النشاط بداًل من مجرد املشاهدة أو االستماع لآلخرين.  	

قم بتحدي الطالب لطرح األسئلة ثم البحث عن اإلجابات واكتشافها بنشاط أثناء تنمية فهمهم لألمور التي يهتمون بها.  •	

تؤدي املشاركة بفعالية في األنشطة إلى زيادة حتفيز الطالب واهتمامهم. •	

اترك الطالب “يكتشفون األمور بأنفسهم” في بيئة تقوم على إتاحة الفرص بداًل من إعطائهم اإلجابات دون بذل أي جهد.  •	

قدم أساليب بناءة وداعمة للطالب تتيح لهم التعرف على األفكار واملبادئ فردًيا وفي مجموعات. •	

شجع الطالب على املشاركة في التفكير النقدي واكتساب مهارات طرح األسئلة واملهارات التحليلية. •	

ركز على املوضوعات واألنشطة املرتبطة بحياة األفراد الصغار.  •	

املتعة والتحفيز

ادمج املتعة في جميع األنشطة. •	

امنح الفرصة لألفراد الصغار إلدارة األنشطة واتخاذ القرارات. •	

قم بتوفير بيئات تسمح لألفراد الصغار باالستمتاع والنشاط وقضاء وقت في  •	

األماكن املفتوحة. وفر الفرص للطالب للمشاركة في عملية تعلم حافلة باملتعة.  •	

التعلم اإليجابي

ثق في قدرة الطالب على القيام باألمور بداًل من افتراض عدم استطاعتهم ذلك.  •	

احتف بإجنازات الطالب، ثم اعتمد على هذه النجاحات لتوسيع نطاق معرفة الطالب وفرصهم في التعلم وزيادتها. •	

افترض أن الطالب يريدون التعلم واملشاركة في األنشطة ثم ابحث عن طرق لتمكني جميع الطالب من املشاركة بنشاط.  •	

امنح الطالب فرًصا إلدارة عملية التعلم واألنشطة اخلاصة بهم وضبط سلوكهم بأنفسهم. •	

شجع السلوك اجليد وادعمه وقدم الثناء عليه. •	

قّدر السلوك اإليجابي واعترف به وشجعه. •	

اسع بنشاط لتقليل التصرفات السلبية. •	

قم بتمكني املشاركة املفيدة. •	

األساليب الشاملة

شجع وجود ثقة متبادلة بحيث تتكون مجموعات مترابطة.  •	

اعترف بوجود احتياجات تعلم مختلفة لدى الطالب. •	

اعترف بأن كل الطالب ال يواجهون نفس التحديات أو الصعوبات.  •	

استوعب أمناط التعلم املختلفة بفعالية. •	

قم بإعداد أنشطة شاملة بحيث ميكن جلميع الطالب املشاركة بغض النظر عن العمر والنوع واللغة واألصل العرقي واإلعاقة  •	

واحلالة االقتصادية واخللفية الثقافية.
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قم بإشراك أولياء األمور من البداية، ومكنهم من املشاركة في تصميم برنامج األنشطة 
الالمنهجية وإعداده وتنفيذه. هؤالء اآلباء في طاجيكستان ساعدوا في إجناح الساعة املخصصة 

لألنشطة االجتماعية.

أولياء األمور هم أحد احملاور الرئيسية لتحقيق النجاح
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اخلطوة الثانية. تعيني أفراد إلعداد خطط النشاط واحملتوى. 

يلزم االستعانة مبجموعة من األفراد من ذوي املعرفة بأنشطة 

البرنامج إلعداد محتوى األنشطة التي سيتم تضمينها في البرنامج. 

سيقوم هؤالء األفراد أيًضا بإعداد أدلة املنسقني وتدريب املدربني 

أو تدريب منسقي األنشطة الالمنهجية مباشرًة من أجل قيادة 

األنشطة.

يجب أن تكون مهارات وقدرات الفريق املسؤول عن اإلعداد 

متناسقة مع أنواع األنشطة الالمنهجية التي ستكون جزًءا من 

البرنامج. من املمكن أن يتكون هذا الفريق من معلمي الفصول 

واملعلمني اآلخرين وأولياء األمور وأفراد آخرين من املجتمع ممن 

يتمتعون باإلبداع واملعرفة ومهارات الكتابة اجليدة ولديهم قدر من 

اخلبرة في تنظيم املعلومات ملساعدة اآلخرين على التعلم. أو ميكن 

أن تقوم الوزارة بتعيني مجموعة من العاملني بها للمساعدة في 

إعداد املواد التي ميكن استخدامها في العديد من املدارس. 

من بني الطرق األخرى إليجاد أفراد ماهرين من أجل إعداد خطط 

ومحتوى األنشطة الالمنهجية تكوين شراكة مع مؤسسة متخصصة 

في أنواع الرياضة أو الفنون أو الدراما أو األنشطة األخرى. تضم 

هذه املؤسسات في الغالب منسقني يتمتعون باملهارة كما متتلك 

خطط أنشطة ميكن موائمتها بحسب احتياجاتك. يجب أن تقوم 

أيًضا بالبحث على شبكة اإلنترنت للحصول على معلومات وخطط 

ومحتوى ألنشطتك. )انظر مربع النص.( ميكنك أيًضا مراجعة 

مسؤولي التعليم احملليني ملعرفة املؤسسات احمللية املشاركة في 

أنشطة المنهجية مع املدارس.

اخلطوة الثالثة. وضع تصميم لتنظيم اخلطط 
واحملتوى اخلاص باألنشطة الالمنهجية.

يجب أن تكون األنشطة الالمنهجية ممتعة وجذابة وبديهية وتلقائية. 

بالرغم من ذلك، فإن هيكل األنشطة مهم أيًضا. سيساعد وجود قدر 

معني من الروتني على حتفيز الطالب لاللتزام بسلوكيات مشاركة 

محددة، مثل التحقق من احلضور والغياب، واالستماع إلى 

التعليمات، وإبداء االحترام، والتحمس لطرح األسئلة والتأمالت 

ومشاركة ما تعلموه وممارسة سلوكيات آمنة ومهذبة. 

يجب أن تتضمن خطط األنشطة أساًسا منطقًيا لكل نشاط ووصًفا 

ألهداف النشاط وقائمة باملواد الضرورية وتعليمات واضحة 

ومفصلة للمنسقني. يجب أن تتضمن أدلة املنسقني الوقت الالزم 

لألنشطة الالمنهجية )فصل دراسي واحد، أو عام واحد،...إلخ.(.

يجب أن تكون األنشطة جزًءا من موضوع أو وحدة أكبر. تساعد 

املوضوعات في تنظيم مجموعة من األنشطة حول موضوع معني 

كما تساعد في التأكد من اكتساب الطالب للمهارات املهمة. يوضح 

الشكل 6ط على اليسار هذه الفكرة.

املوضوع

النشاط املهارات املستهدفة

الشكل 6ط – شكل توضيحي يبني العالقة بني املوضوعات 
واألنشطة واملهارات.

www.magicbus.org  :احلافلة السحرية
www.righttoplay.com :احلق في اللعب

كرة القدم الشعبية:
 www.grassrootssoccer.org

www.peace-sport.org :السالم والرياضة
www.playforpeace.org :اللعب من أجل السالم

 مصادر حملتوى
األنشطة الالمنهجية
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 SDPP كان موضوع برنامج األنشطة الالمنهجية التابع لبرنامج

في الهند هو “القرية”. يوضح الشكل 6ي أدناه هذا املفهوم 

املوضوعي. يتيح استخدام موضوع للمنسقني ربط األنشطة مًعا 

ومساعدة الطالب على االستفادة من املعلومات اجلديدة. ميكن ربط 

املوضوعات أيًضا مبوضوعات املنهج.

قد تشمل العناصر النموذجية خلطة النشاط الالمنهجي:

املوضوع؛ و  •

األساس املنطقي؛ و  •

الغايات واألهداف؛ و  •

املهارات التي سيتمرن الطالب عليها؛ و  •

املواد الضرورية لتنفيذ النشاط؛ و  •

اإلرشادات املفصلة اخلاصة بالنشاط؛ و  •

املالحظات أو التنبيهات املهمة؛ و  •

الوسائل التي يستطيع املنسقون من خاللها تقييم   • 

جناح النشاط.

 Anandshala فيما يلي مثال من برنامج األنشطة الالمنهجية

)املدرسة السعيدة( في الهند قد مينحك بعض األفكار حول كيفية 

تصميم خطة نشاط. انظر امللحق الرقمي للوحدة السادسة لالطالع 

على مزيد من األمثلة خلطط النشاط.  

من املهم أيًضا إعداد نطاق وتسلسل كامل جلميع األنشطة 

الالمنهجية. يوضح الشكل 6ل في الصفحة بعد التالية نطاق 

وتسلسل برنامج األنشطة الالمنهجية التابع لبرنامج SDPP في 

تيمور الشرقية.

جدولة األنشطة الالمنهجية. يجب إعداد جدول بوقت ومكان 

تنفيذ األنشطة الالمنهجية بالتعاون مع إدارة املدرسة واملعلمني 

ومنسقي البرنامج. ويجب تعديل الوقت واملكان وفًقا لظروف 

املدارس املستهدفة. ميكن إعداد خيارات متنوعة لتتناسب مع 

مختلف الظروف. في املعتاد، يجب إعداد األنشطة الالمنهجية 

بحيث تكون مدتها ساعة واحدة تقريًبا. ويختلف عدد مرات 

إجرائها بحسب كل برنامج على حدة - في الهند وطاجيكستان 

متت جدولة أربع أو خمس جلسات أسبوعًيا، وفي تيمور الشرقية 

متت جدولة جلسة واحدة. ميكن جدولة األنشطة الالمنهجية خالل 

اليوم الدراسي أو قبله أو بعده، وذلك بحسب ظروف املدرسة. في 

طاجيكستان، متت جدولة اجللسات بعد اليوم الدراسي عقب 

البرنامج التعليمي. وفي تيمور الشرقية، قامت بعض املدارس 

بإجراء اجللسات قبل اليوم الدراسي وقامت مدارس أخرى 

Occupations:  Students 
can interview different 
people about their 
occupations and 
understand the 
importance of their work 
in their community and 
village.

Objects Seen in the 
Village:  Students can 
understand the science 
of how different objects 
work, for example, a 
well, plow, or kitchen 
items. 

Natural Life in the Village:  
Students can explore 
names of the indigenous 
plants and animals in the 
village.  

Theme:  
The Village

الشكل 6ي – استخدم برنامج SDPP في الهند “القرية” كموضوع لبرنامج األنشطة الالمنهجية.

املهن: ميكن للطالب إجراء 
مقابلة مع أشخاص 

مختلفني حول مهنهم وفهم 
أهمية عملهم في مجتمعهم 

وقراهم

األشياء املرئية في القرية: 
ميكن للطالب فهم كيفية 

عمل األشياء املختلفة، على 
سبيل املثال، البئر، أو 

احملراث، أو أدوات املطبخ.

احلياة الطبيعية في 
القرية: ميكن للطالب 

استكشاف أسماء النباتات 
واحليوانات األصلية في 

القرية

املوضوع: 
القرية
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بإجرائها بعد اليوم الدراسي. وفي الهند، مت استغالل فترة آخر 

حصة في جدول اليوم الدراسي لتنفيذ األنشطة الالمنهجية.

قد حتدد االعتبارات املوسمية الوقت املتاح لتنفيذ أنشطة معينة، 

نظًرا ألن األطفال قد ال يتاح لهم وقت قبل اليوم الدراسي أو بعده 

خالل أوقات معينة من العام. يجب وضع الفعاليات األخرى في 

االعتبار أيًضا: في تيمور الشرقية، مت استدعاء املعلمني خارج 

املدرسة ملدة أسابيع حلضور دورات تدريبية وطنية مما أثر بالسلب 

على سير برنامج األنشطة الالمنهجية. سيكون على املدارس التي 

تضم أكثر من فترة تنظيم أنشطتها الالمنهجية مبا يتناسب مع 

هذه الفترات. تشتمل بعض املدارس ذات الفترات املتعددة على 

أنشطة يتم تنظيمها في مركز مجتمعي أو كنيسة أو معبد أو 

مسجد لتجنب إزعاج الفصول الدراسية باجللسات أو تشتيت 

انتباه الطالب اآلخرين في املدرسة. يجب أال تؤثر األنشطة 

الالمنهجية على وقت الفصول الدراسية أو تأخذ األطفال واملعلمني 

من الفصول الدراسية. 

على مستوى املدرسة، يجب أن يفكر املديرون واملنسقون في عدد 

من العوامل لتحديد أفضل األوقات لألنشطة. تتضمن بعض 

العوامل التي يجب دراستها:

املسافة ووقت االنتقال بني املدرسة ومعظم املنازل؛ و  •

مخاوف الوالدين بشأن سالمة أبنائهم، وخصوًصا الفتيات؛ و  •

املهام املنزلية التي قد يكون الطالب مسؤولني عنها، ال سيما   •

الفتيات؛ و

التغييرات في وقت غروب الشمس نتيجة تغير فصول السنة؛ و  •

التغييرات املناخية بني فصول السنة.  •

اخلطوة الرابعة. إعداد خطط أنشطة اجللسات وأدلة املنسقني.

مبجرد إعداد هيكل خطة النشاط، ميكن إعداد محتوى لكل نشاط 

ووضعه بترتيب منطقي. قد تتطلب بعض األنشطة اعتماد الطالب 

على املعرفة السابقة. عند بدء نادي للشطرجن، على سبيل املثال، قد 

تتضمن إحدى اجللسات األولى أسماء القطع وكيفية ترتيبها على 

لوحة الشطرجن.

كيفية تنظيم مواعيد األنشطة الالمنهجية

اجلدول 6ك – مت تقدمي اجلدول أدناه اخلاص بكيفية جدولة األنشطة الالمنهجية للمنسقني ومديري املدارس في تيمور الشرقية.

وقت النشاط الالمنهجيفترات املدرسةاخليارات

الفترة الصباحية - الصفوف الرابع واخلامس أ
والسادس

الفترة املسائية - الصفوف الرابع واخلامس 
والسادس

يبدأ واحد أو أكثر من الصفوف الدراسية 
املستهدفة احلصص املدرسية بحلول 

الساعة 10-11ص

الفترة الصباحية لصف واحد أو صفني
الفترة املسائية لصف واحد أو صفني

بعد الظهيرة - بعد الغداء  •	

الصباح - قبل الغداء )10-11ص( •	

يتم إجراء األنشطة مرتني يومًيا. •	

الصفوف املوجودة في الفترة الصباحية لها  •	

نشاط المنهجي مسائي

الصفوف املوجودة في الفترة املسائية لها  •	

نشاط المنهجي صباحي

يتم إجراء األنشطة لهذه الصفوف بعد اليوم  •	

الدراسي أو قبل بدء احلصص 
د

ب

ج



صفحة 136          القسم الثالث

كرييتف أسوشيتس انترناشونال

اجلدول 6ل – منوذج لنطاق وتسلسل األنشطة التي تضمنها برنامج األنشطة الالمنهجية التابع لبرنامج SDPP في تيمور الشرقية.

احملتوىاملوضوعرقم اخلطة

التعريف بنفسيخطة النشاط 1

ملف التعريف 
الشخصي

ملف تعريف الفصل

صباح ماريا املشغول

ألعاب ورياضات

النمل واجلندب

 كتيبات مكونة من 
8 صفحات

حساب املعامالت

التماثل والتصميم

النقر الطبيعي

وصف ألنفسهم واألفراد اآلخرين  	
تسجيل املعلومات  	

االستماع وتذكر املعلومات عن اآلخرين  	
سرد معلومات عن اآلخرين  	

استخالص النتائج بناًء على األدلة املعطاة من اآلخرين  	
الفخر والثقة في إجنازاتهم  	

التعبير الشفهي  	
الوصف  	

تذكر التفاصيل  	
سرد املعلومات  	

حتليل املعلومات  	
استخالص النتائج  	

الصفوف املوجودة في الفترة الصباحية لها نشاط المنهجي مسائي  	
الصفوف املوجودة في الفترة املسائية لها نشاط المنهجي صباحي  	

اإلبداع    	
التعبير عن النفس  	

الثقة بالنفس  	
استخدام املواد احمللية  	

التواصل - االستماع النشط  	
الروابط املنطقية  	

احلسابات البسيطة  	

القراءة  	
سرد املعلومات  	

الكتابة  	
ترتيب األفكار، تكوين تسلسل وبنية  	

استخالص النتائج  	
تقدمي توقعات  	

االستماع النشط  	
التعاون  	

التفكير املنطقي  	
التعبير الشفهي  	

القراءة  	
سرد املعلومات   	

التفكير املنطقي )ترتيب األفكار، وتكوين تسلسل، واستخالص النتائج،   	
وتقدمي توقعات(

التعبير الشفهي )توضيح القرارات(  	

التعبير الشفهي والبصري عن النفس/الكتابة  	
الثقة بالنفس  	

عملية حسابية ذهنية بسيطة   	
التفكير املنطقي  	
التعبير الشفهي  	

املهارات احلركية اجليدة  	
اإلبداع  	

التفكير املنطقي  	

خطة النشاط 4

خطة النشاط 5

خطة النشاط 6

خطة النشاط 7

خطة النشاط 8

خطة النشاط 9

خطة النشاط 10

خطة النشاط 2

خطة النشاط 3
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يجب إعداد أدلة املنسقني بالتزامن مع إعداد خطط النشاط نظًرا 

لالرتباط الوثيق بينهما. يجب أن تتضمن أدلة املنسقني نصائح 

للمنسق اجليد، وأفكاًرا حول كيفية جدولة األنشطة، وكيفية متابعة 

احلضور، وإدارة األنشطة، وكيفية التعامل مع سلوكيات الطالب 

واالنضباط. 

يتضمن دليل املنسقني املوضح في الصفحة السابقة والشكل 6م 

على اليسار األقسام التالية:

حملة عامة عن البرنامج  •

التدخالت  •

الغرض من الدليل  •

كيف نتعلم؟  •

البنني والبنات - التدرب على املساواة بني اجلنسني في الفصل  •

باعتبارنا معلمني ومنسقني، ميكننا املساعدة من خالل تعديل   •

سلوكياتنا

كيفية االستعداد لنشاط المنهجي  •

االستمتاع مع الطالب  •

احملفز!  •

األلعاب!  •

األغاني!  •

إعداد خطط النشاط.  تتمثل واحدة من أفضل الطرق إلعداد خطط 

النشاط في جتميع الفريق مًعا في ورشة عمل بحيث ميكن لألفراد 

العمل مًعا إلعداد اخلطط الضرورية للبرنامج. سيساعد عمل أفراد 

الفريق مًعا على التأكد من التزام هيكل جميع اخلطط بإطار عمل 

مشترك. ونظًرا لضرورة متاثل كل أجزاء اخلطة، فسيساعد العمل 

مًعا على توفير الوقت. ميكن ألفراد الفريق أيًضا إجراء عصف 

ذهني مًعا وإنتاج أفكار إبداعية لكي تصبح اخلطط فعالة. كما 

ميكن لكل فرد من أفراد الفريق املسؤول عن وضع اخلطط مشاركة 

خططه مع املجموعة واحلصول على تعليقات فورية منهم لتحسينها. 

ستعتمد الفترة الزمنية الضرورية لورشة العمل على عدد األنشطة 

وأنواع األنشطة التي سيتم تضمينها في البرنامج. وستؤثر مدة 

البرنامج أيًضا على مقدار الوقت الالزم لورشة العمل. ميكنك جدولة 

مجموعة من ورش العمل بناًء على قائمة برنامج األنشطة 

الالمنهجية اخلاص بك.

سيحتاج الفريق املسؤول عن وضع خطط النشاط إلى فهم أوجه 

االختالف بني تنسيق األنشطة الالمنهجية والتدريس. ويجب أن 

تتضمن ورشة العمل توجيًها بشأن الطالب الذين سيشاركون في 

البرنامج، وأسباب تعرضهم خلطر التسرب الدراسي، ومستوى 

الصف الدراسي اخلاص بهم.

يتم جتميع خطط النشاط في العادة في دليل املنسق أو دليل 

املدرسة للمنسقني ومديري املدارس. باإلضافة إلى خطط النشاط، 

يجب أن يتضمن دليل املنسقني أيًضا ما يلي:
معلومات عامة حول أسباب ضرورة األنشطة الالمنهجية   •

للطالب؛ و
معلومات حول السبل التي يستطيع برنامج األنشطة   •

الالمنهجية من خاللها منع التسرب الدراسي؛ و
توجيه بشأن العناصر األساسية للبرامج واألنشطة   •

الالمنهجية؛ و
اقتراحات بشأن جدولة األنشطة الالمنهجية على مستوى   •

املدرسة؛ و
أنشطة ونصائح حول كيفية االستعداد لألنشطة وتنسيقها؛ و   •

اقتراحات ملتابعة حضور الطالب ومستوى تقدمهم.  •

غالف دليل النشاط للمنسقني في برنامج تيمور 
.SDPP الشرقية التابع لبرنامج

الشكل 6م
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مبجرد تكوين أفراد الفريق املسؤول عن وضع اخلطط لفهم مشترك 

حول أغراض خطط النشاط ومبادئها األساسية وعناصرها، ميكنهم 

تكوين فرق عمل إلعداد مجموعات من األنشطة. قم بتنظيم عملية 

ملراجعة األقران وتلقي التعليقات من األقران بحيث ميكن للفريق 

املسؤول عن وضع اخلطط تقدمي إسهامات لتحسني اخلطط املعدة 

بواسطة الفرق األخرى. بعد احلصول على التعليقات، يجب مراجعة 

اخلطط وتقدميها لفريق املراجعة للتأكد من جتانس جميع اخلطط 

من حيث الهيكل واحملتوى. يجب بعد ذلك نسخ اخلطط النهائية 

وأدلة املنسقني وجتميعها في ملفات.

ميكن تضمني مراجعات املجموعات الدورية للخطط املعلقة في 

ورش العمل. وميكن إبراز األنشطة الرائعة، وجلسات األنشطة 

املصممة جيًدا، واألساليب املميزة واملمتعة تربوًيا لتقدمي 

املوضوعات بحيث ميكن للفرق األخرى املسؤولة عن وضع اخلطط 

إعداد خططهم وفًقا لهذه النماذج اجليدة. قد يعقد فريق عمل 

البرنامج وأعضاء جلنة املراجعة جلسات فنية خالل ورشة العمل 

لسد الثغرات املتعلقة بالفهم لدى الفريق املسؤول عن وضع خطط 

األنشطة. كما ميكن لفريق عمل البرنامج أيًضا عقد جلسات فنية 

دورية حول كيفية تصميم أنشطة تفاعلية تركز على الطالب، 

وكيفية عرض األنشطة، وكيفية تشجيع احلوار من أجل اكتشاف 

ما تعلمه الطالب من اجللسات. 

من أجل ضمان اكتمال اخلطط ودقتها، من املهم أن يتمرن 

املنسقون على األنشطة مع الطالب في مواقف مماثلة لتلك التي 

سيتم تنفيذ األنشطة من خاللها. ستزود هذه اجللسات التدريبية 

الفريق املسؤول عن وضع اخلطط بتعليقات مهمة من املنسقني 

والطالب حول مدى وضوح كل نشاط وفعاليته ومتعته. كما 

ستوضح هذه العروض العملية اجلوانب التي لم تكن فيها التعليمات 

واضحة، أو احتمال وجود عيوب في تسلسل اجللسات، أو احتمال 

عدم احتواء األنشطة على عناصر مهمة. ويجب أن تكون العروض 

العملية مستمرة من بداية جلسات التصميم واإلعداد وحتى النهاية.

الشكل 6ن – صفحتان من دليل منسقي األنشطة الالمنهجية لبرنامج SDPP في تيمور الشرقية
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بعد االنتهاء من خطط النشاط، يجب جتميعها في دليل أو كتيب 

املنسقني )انظر الشكل 6ن في الصفحة السابقة(. وفي حالة توفر 

أموال، من املمكن االستعانة مبصممي أو فناني الرسومات لزيادة 

جاذبية اخلطط وقابلية فهمها. راجع سلطات وزارة التربية والتعليم 

احمللية ملعرفة ما إذا كان من الالزم اعتماد خططك قبل طباعتها. 

في حالة ضرورة اعتمادها، من املهم احتساب الوقت الالزم لهذه 

العملية ضمن خطة عمل البرنامج. 

اخلطوة اخلامسة. توظيف املنسقني وتعيينهم وإعدادهم وحشد 

الرواد املجتمعيني.

ستحتاج املدارس إلى تعيني أفراد من أجل تنسيق األنشطة 

الالمنهجية. في حالة توفر أموال، يفضل تعيني منسقني بأجر. قد 

يكون هؤالء األفراد معلمني من املدرسة التي سيتم إجراء األنشطة 

بها أو من مدارس مجاورة، أو أشخاص كبار آخرين لديهم مهارات 

ومعرفة وخبرة متكنهم من العمل كمنسقني فعالني. في حالة عدم 

توفر أموال لتعيني منسقني بأجر، سيكون عليك االستعانة 

مبتطوعني. قد يكون هؤالء املتطوعون معلمني أو أساتذة متقاعدين 

أو أولياء أمور أو شباب أكبر سًنا أو طالب جامعيني أو فريق عمل 

من منظمات غير حكومية أو شركات محلية. في كلتا احلالتني، من 

املهم إعداد نطاق عمل واضح ومختصر للمنسقني يوضح املهارات 

واملعرفة واخلبرات الضرورية للمنسقني املرتقبني. في الصفحة 

التالية مثال لنطاق عمل )اجلدول 6س( ميكن استخدامه في توظيف 

منسقي األنشطة الالمنهجية وتعيينهم. 

سيكون املنسقون بحاجة إلى التدريب على استخدام أدلة املنسقني 

ومعرفة أسس العمل كمنسقني فعالني. سيتطلب هذا اإلعداد تدريًبا 

أولًيا ودعًما ومتابعة. وسيسهم توفير دليل منسقني جيد في 

مساعدة املنسقني على تعلم أسس العمل كمنسقني فعالني.

ما هي العناصر التي يجب أن يتضمنها تدريب املنسقني؟ قد 

يكون منسقو األنشطة الالمنهجية معلمني أو معلمني متقاعدين أو 

أولياء أمور أو أفراًدا آخرين من املجتمع أو شباًبا أكبر سًنا أو 

أساتذة أو فريق عمل من منظمات غير حكومية. قد يحتاج برنامج 

األنشطة الالمنهجية أيًضا إلى مساعدين متطوعني يقدمون املساعدة 

للمنسقني في اإلعداد لألنشطة وإدارتها وتنسيقها. سيؤدي وجود 

مجموعة متنوعة من املنسقني إلى إضفاء مجموعة كبيرة من املهارات 

واملعارف على برنامج األنشطة الالمنهجية.

قد يكون من املفيد، في بداية اجللسة التدريبية، إجراء استطالع 

شفهي سريع للتعرف على املنسقني ومعرفتهم وخبراتهم وجتاربهم 

مع األنشطة املختلفة التي ستكون جزًءا من برنامج األنشطة 

الالمنهجية. سيتيح هذا األمر للمنسقني العمل مع بعضهم البعض 

لتحقيق النجاح. 

نظم جلسة تدريبية لتقييم مهارات املنسقني. سيساعد ذلك على 

حتديد العادات التي يلزم تغييرها واملهارات التي يتمتع بها بعض 

املنسقني والتي ميكن االستفادة منها في اإلسراع بوتيرة البرنامج 

التدريبي.

يجب أن يركز البرنامج التدريبي على املمارسة والتدريب أكثر من 

تركيزه على املناقشة. بعد تآلف املنسقني في إطار املجموعة وتعرفهم 

على املبادئ الرئيسية للتنسيق اجليد وخطط األنشطة املختلفة، يجب 

أن يقوموا مبمارسة تنسيق األنشطة بصورة عملية مع طالب 

مماثلني للطالب الذين سيشاركون في البرنامج. وفي أثناء قيام 

املنسقني مبمارسة األنشطة، يجب أن يقوم منسقون آخرون 

باملالحظة وتقدمي تعليقات حول طرق حتسني العمل.

فيما يلي قائمة باملوضوعات الرئيسية التي يجب أن تكون جزًءا من 

ورشة عمل تدريب املنسقني:

الترحيب واملقدمات  •

تقييم غير رسمي ملعرفة املنسقني وسلوكياتهم  •

معلومات أساسية عن التسرب الدراسي وسبل مكافحته  •

احلضور والسلوك واألداء  •

غايات وأهداف برنامج األنشطة الالمنهجية  •

وصف املشاركني في برنامج األنشطة الالمنهجية  •
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منوذج نطاق عمل ملنسقي األنشطة املقررة بعد اليوم الدراسي

الواجبات واملسؤوليات الرئيسية

في بداية كل فصل دراسي، يتفق املنسقون مع املسؤولني اإلداريني باملدرسة على جدول يتم استخدامه خالل الفصل الدراسي  •	

بالكامل ويتم تقدميه من أجل اعتماده.

سيقوم كل منسق، مرة واحدة في األسبوع، بتقدمي الدعم للطالب املعرضني خلطر التسرب الدراسي. سيقوم املنسق بتنفيذ  •	

األنشطة اإلثرائية خالل كل جلسة من اجللسات املقررة بعد اليوم الدراسي )ساعة واحدة تقريًبا(.

سيشارك املنسقون بنشاط في التدريب املقدم من البرنامج إلجادة األساليب واألنشطة اخلاصة باألنشطة اإلثرائية. •	

سيقوم املنسقون بأي جتهيزات ضرورية مسبًقا لكل نشاط )مراجعة األنشطة، جمع األجهزة والوسائل(؛ و •	

سيطبق املنسقون أساليب تفاعلية موجهة للطالب لتنسيق األنشطة. ميكن للمنسقني أيًضا إعداد أنشطة خاصة بهم، بشرط  •	

أن تكون هذه األنشطة جذابة وممتعة للطالب.

سيقوم املنسقون مبتابعة حضور الطالب في كل درس، ومراقبة سلوكياتهم ومستوى حتصيلهم، وجمع املعلومات/البيانات  •	

احملددة األخرى أثناء النشاط، وفًقا لبروتوكوالت وإجراءات البرنامج.

سيقوم املنسقون بإطالع معلمي املدرسة وفريق إدارة البرنامج على تقدم الطالب أو التحديات التي يواجهونها.  •	

سيتواصل املنسقون من حني آلخر مع أولياء أمور الطالب املعرضني للخطر وسيقومون بإطالعهم على سلوكيات أبنائهم  •	

ومستويات حتصيلهم. 

سيتولى املنسقون جميعهم مسؤولية االستخدام اآلمن للموارد املقدمة من البرنامج واحلفاظ عليها بحالة جيدة. •	

سيقوم املنسقون بالتواصل مع مسؤولي متابعة البرنامج والعاملني واالجتماع معهم بانتظام ملناقشة تقدم العمل واملشكالت  •	

املرتبطة باألنشطة اإلثرائية املقررة بعد اليوم الدراسي.

ُيتوقع من املنسقني تقدمي رعاية حقيقية للطالب، وتوفير بيئة مليئة بالود واحلفاوة، والتأكد من شعور الطالب باألمان خالل  •	

البرنامج املقرر بعد اليوم الدراسي. 

ميثل املنسقون عنصًرا بالغ األهمية في برنامج األنشطة اإلثرائية. وُيتوقع منهم تنفيذ البرنامج وفًقا لألهداف واملعايير التي  •	

مت تصميمه ألجلها، واتباع إجراءات وبروتوكوالت البرنامج، وإخطار فريق إدارة البرنامج على الفور بأي مشكالت أو قضايا 

تؤثر على تنفيذ البرنامج. 

اجلدول 6س – منوذج لنطاق عمل خاص بتوظيف منسقي األنشطة الالمنهجية وتعيينهم.
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اجلدول 6ع – أدناه كيف مت تنظيم هذا احملتوى في برنامج تدريبي على مدار يومني للمنسقني في برنامج SDPP في الهند.

اليوم األول: 

اليوم الثاني: 

النشاط

النشاط

املدة

املدة

الهدف

الهدف

النتيجة

النتيجة

)60 دقيقة(

)45 دقيقة(

)120 دقيقة(

)45 دقيقة(

)30 دقيقة(

)60 دقيقة(

)30 دقيقة(

)90 دقيقة(

)120 دقيقة(

التعارف بني املشاركني
املكان املتوقع للتدريب

مراجعة اليوم األول  	

توضيح الشكوك واألسئلة في   	
حالة وجود أي منها

فهم نظام املتابعة واالستجابة  	

أهميته في احلفاظ على انتظام   	

الطفل في الدراسة

مدمجة مع منوذج   	

Anandshala

توضيح األدوار واملسؤوليات   	

املنوطة بأصحاب املصلحة 
املختلفني

تأمالت بشأن التدريب  	

التعليقات  	

خطة للتوجيه على مستوى   	

املدرسة

حملة عامة عن منوذج 
 Anandshala

)املدرسة السعيدة(

مؤشرات لفهم شخصية الطفل
األدوار واملسؤوليات املنوطة 
بأصحاب املصلحة املختلفني

فهم العملية التدريب على أداة 
حتديد احتياجات الطفل

مقدمة

ملخص 

متابعة الطالب 
واالستجابة 

األدوار واملسؤوليات

اخلامتة

التقدم لألمام

احلفاظ على انتظام 
األطفال في الدراسة

فهم شخصية الطفل

حتديد احتياجات 
الطفل

منح املشاركني فرصة التآلف مع 
بعضهم البعض ومع املكان

مراجعة  	

التعرف على أدوات املتابعة واالستجابة،   	

وتوضيح الشكوك املتعلقة بها، ودمجها 
في النظام القائم

ميكنهم اكتشاف أدوارهم ومسؤولياتهم   	

في مكاٍن واحد له عناصر مختلفة وإدارة 
أوقاتهم وفًقا لذلك

التحسني وتقييم احملتويات واألساليب  	

سيؤدي القبول واالستدامة إلى إفساح   	

املجال

تقدمي منوذج Anandshala بوصفه 
منوذًجا متكاماًل مع العمليات املدرسية 

 PTAو Muhim القائمة لكل من 
CCEو

إدراك املعلمني ألهمية املالحظة 
املنتظمة وتوحيد بيانات الطالب على 

مستوى املدرسة 

 الفهم: فئات الطالب
“املعرضة للخطر”
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واجبات ومهام املنسقني  •

مقدمة عن دليل املنسقني  •

جلسة تدريب مع األقران إلتاحة الفرصة للمنسقني للتعرف على   •

بعضهم البعض والشعور باالسترخاء

مقدمة عن التجهيزات والتعليمات واملالحظات والتعليقات  •

اإلعداد والتخطيط لألنشطة الالمنهجية  •

استخدام موارد البرنامج والعناية بها  •

تقدمي األنشطة الالمنهجية  •

التقييم الذاتي  •

جلسات تدريب مع الطالب  •

املالحظة من قبل املدربني ومديري املدارس واألقران  •

تعليقات بناءة على األنشطة  •

جدولة البرامج الالمنهجية  •

متابعة احلضور واملشاركة  •

إشراك املجتمع في برنامج األنشطة الالمنهجية  •

املتابعة والدعم  •

تقييم الحق ملعرفة املنسقني وسلوكياتهم.  •

ميكن العثور على املزيد من األفكار املتعلقة بكيفية اإلعداد لتدريب 

املنسقني في امللحق الرقمي للوحدة السادسة.

كيف يجب تنظيم هيكل التدريب ومن املسؤول عن تنفيذه؟  

تعتمد كيفية تنظيم هيكل تدريب املنسقني على عدد املنسقني الذين 

سيشاركون في برنامجك. عادًة ما يتم تنفيذ البرنامج التدريبي 

للمنسقني قبل بداية العام الدراسي بحيث ميكن بدء البرنامج على 

الفور بعد بدء الدراسة. يوضح اجلدول 6ع في الصفحة السابقة 

جدول أعمال لورشة عمل تدريبية على مدار يومني للمنسقني. 

الشكل 6ف على اليسار هو غالف دليل التدريب اخلاص ببرنامج 

SDPP في تيمور الشرقية والذي مت استخدامه لتأهيل املنسقني 

إلجراء األنشطة الالمنهجية. يتوفر الدليل بالكامل في امللحق 

الرقمي للوحدة اخلامسة.

في حالة توفر الوقت واملوارد، ميكن نقل مجموعة أساسية من 

املدربني الرئيسيني من مدرسة إلى مدرسة أخرى أو العمل مع 

مجموعات من املدارس لتدريب فريق من املنسقني من كل مدرسة. 

ميكن أن يقوم هؤالء املنسقون بعد ذلك بتنظيم جلسة للمنسقني 

اآلخرين في مدارسهم.

حشد الرواد املجتمعيني وإعدادهم:  تتمثل إحدى االستراتيجيات 

التي تكفل النجاح لبرنامج األنشطة الالمنهجية اخلاص بك في حشد 

أفراد من املجتمع، يكونون في الغالب من أولياء األمور، لتشجيع 

املشاركة في برنامجك. قد ميثل هؤالء الرواد املجتمعيون عناصر 

بالغة األهمية لضمان قيام أولياء األمور والطالب واألفراد اآلخرين 

في املجتمع بالترويج لبرنامجك ودعمه. يوضح اجلدول 6ص في 

الصفحة التالية بعض السمات األكثر أهمية للرواد املجتمعيني.

بصفٍة عامة، يكون معظم الرواد املجتمعيني من أولياء أمور بعض 

الطالب في املدرسة أو أفراد املجتمع املتقاعدين الذين لديهم الوقت 

واخلبرة الالزمة للعمل كرواد مجتمعيني فعالني. ستحتاج املدرسة 

إلى توزيع نطاق عمل مبسط يوضح مسؤوليات الرواد املجتمعيني 

غالف دليل التدريب على األنشطة 
 الالمنهجية املستخدم في تيمور الشرقية.

الشكل 6ف
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وفوائد ممارسة هذا الدور. توضح القصة أدناه مدى أهمية الدور 

الذي قد يسهم به الرواد املجتمعيون في برنامج األنشطة 

الالمنهجية وفي تعزيز العالقات بني املدارس واملجتمعات.

اخلطوة السادسة. الدعم والتدريب أثناء العمل.

مبجرد إكمال التدريب األولي للمنسقني وبدء البرنامج، سيحتاج 

مديرو املدرسة واملعلمون واملنسقون دعًما مستمًرا. من املفترض أن 

يؤدي هذا الدعم املستمر إلى حتسني ممارسات وأداء املنسقني، 

وأن يضمن تنفيذ األنشطة والتزامها بعناصر برامج األنشطة 

اإلثرائية واملبادئ األساسية لألنشطة الالمنهجية، إلى جانب إتاحة 

الفرص للمنسقني وفريق عمل املدرسة لتبادل املمارسات اجليدة 

وحل املشكالت واالحتفال بالنجاح. فيما يلي أسلوبان رئيسيان 

لدعم األنشطة الالمنهجية. 

املالحظة والتدريب:  يجب أن يقوم أحد أفراد فريق البرنامج، إذا 

أمكن، مبالحظة املنسقني مرًة واحدًة أسبوعًيا في بداية البرنامج 

ثم مرة أو مرتني شهرًيا بعد ذلك خالل فترة البرنامج. وفي نهاية 

النشاط، يجب أن يبدي املالحظ تعليقات بناءة ملساعدة املنسق على 

حتسني األداء. من املهم أن نفهم أن املالحظة والتدريب ليسا 

تفتيًشا. فليس الهدف من املالحظة والتدريب تصيد األخطاء. بل 

فكر في التدريب باملعنى الرياضي - يساعد املدرب الالعب على 

تعديل حركاته أو طريقة لعبه من أجل احلصول على أفضل أداء 

منه في الرياضة التي ميارسها. األمر نفسه ينطبق على تدريب 

املنسقني - تتمثل الفكرة في تقدمي مشورة محددة بطريقة جماعية 

لتحسني أداء املنسقني حتى الوصول إلى املعايير احملددة في دليل 

املنسقني. والهدف من ذلك هو التأكد من تنفيذ األنشطة وفًقا 

للخطة املقررة. يجب تصميم منوذج مالحظات لتحديد مدى التزام 

املنسقني مببادئ تنفيذ األنشطة اإلثرائية وتقدمي توصيات لتحسني 

السمات والوظائف املهمة للرواد املجتمعيني

يجب أن يكون لدى الرواد املجتمعيني الوقت لتكريس أنفسهم للترويج لبرنامج األنشطة الالمنهجية اخلاص باملدرسة ودعمه. •	

يجب أن يكون الرواد املجتمعيون مهتمني بدعم منو األطفال والشباب الصغير وتطورهم. •	

قد ُيطلب من الرواد املجتمعيني دعم املعلمني خالل األنشطة. •	

قد ُيطلب من الرواد املجتمعيني مراجعة اخلطط األسبوعية مع املنسقني واملساعدة في تنفيذها. •	

قد ُيطلب من الرواد املجتمعيني املساعدة في تنظيم املواد والتجهيزات الالزمة لألنشطة املختلفة والتأكد من تخزينها بصورة  •	
سليمة عند انتهاء األنشطة.

قد ُيطلب من الرواد املجتمعيني املساعدة في متابعة األنشطة. •	

قد ُيطلب من الرواد املجتمعيني تقدمي دعم فردي للطالب. •	

قد ُيطلب من الرواد املجتمعيني املساعدة في حل الصعوبات لضمان جناح البرنامج. •	

قد يحتاج الرواد املجتمعيون إلى مقابلة أولياء األمور في منازلهم إلقناعهم بالسماح ألطفالهم باملشاركة في برنامج األنشطة  •	
الالمنهجية.

قد يحتاج الرواد املجتمعيون إلى القيام بدور “املدربني واملدربني املساعدين” لألنشطة الرياضية. •	

قد ُيطلب من الرواد املجتمعيني املساعدة في مراقبة احلضور. •	

اجلدول 6ص
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شعرت بريانكا بالتوتر عندما مت طلبها إلجراء مقابلة شخصية من 

أجل العمل كرائدة مجتمعية في برنامج SDPP في جامعة العلوم 

احلديثة في دارمبور، بيهار، بالهند. فهي لم تعمل في أي مؤسسة 

من قبل. فقد كانت التقاليد احمللية تناهض عمل املرأة. وجرت 

املقابلة الشخصية بشكٍل جيد وسرعان ما وجدت بريانكا نفسها 

تساعد بنشاط في تنفيذ برنامج األنشطة الالمنهجية باملدرسة.

واكتشفت أن االجتماعات مع الرواد املجتمعيني اآلخرين رائعة 

ومفيدة. فقد كان لكل الرواد أهداف عامة وظروف مماثلة. كما متت 

مناقشة خطط العمل واألنشطة الشهرية ومت وضع اجلداول الزمنية 

واألهداف. وقد ساعدها هذا األمر على التخطيط لعملها بحيث 

أمكنها إكماله بنجاح. وباعتبارها رائدة مجتمعية، زارت بريانكا 

منازل الطالب إلطالع أولياء األمور على كل ما هو جديد بشأن 

مستوى تقدم أطفالهم. كما وفرت أيًضا ملصقات متابعة بحيث 

ميكن ألولياء األمور متابعة حضور أطفالهم.

أوضحت بريانكا هذا األمر بقولها، “ساعدني تفاعلي املستمر مع 

أولياء األمور على تكوين عالقة وطيدة معهم. لقد تعلمت، خالل هذه 

التفاعالت، كيفية إقناعهم بأن االجتماعات التي تعقدها جمعيات 

اآلباء واملعلمني وفعاليات “البيت املفتوح” متثل فرصة جيدة لعالج 

املشكالت التي يواجهونه. ووجد العديد من أولياء األمور وجهة نظر 

منطقية في كالمي وجاءوا حلضور فعاليات “البيت املفتوح”، حيث 

شاهدوا املنتجات املختلفة التي ابتكرها أطفالهم خالل البرنامج 

املقرر بعد اليوم الدراسي. كما شاهدوا أطفالهم وهم مفعمون 

بالنشاط وأدركوا فائدة البرنامج.”

لقد شعرت بريانكا أن تدريب برنامج SDPP قد ساعدها على أن 

تصبح شخصية أقوى. كما منحها التدريب فرصة إلعادة التفكير 

في مستقبلها املهني وإثبات نفسها ملجتمعها. “لقد تعلمت العديد 

من األشياء اجلديدة في البرنامج وميكنني اآلن فهم نفسي بشكٍل 

أفضل. إنني أستطيع اآلن فهم سلوك األطفال واملعلمني وأولياء 

األمور. كما أن تبادل املعرفة يسهم أيًضا في توسيع أفق تفكيري.” 

كما أدى عملها كرائدة مجتمعية أيًضا إلى تعزيز إميانها بحق 

الفتيات في احلصول على التعليم. فهي اآلن ملتزمة أكثر من أي 

وقت مضى بتشجيع أولياء األمور على إرسال فتياتهم إلى املدرسة. 

 SDPP تعلق بريانكا على ذلك األمر بقولها، “لقد ساعدني برنامج

على تعزيز ثقتي بنفسي، واستطعت اكتساب ثقة والدي وزمالئي 

من املعلمني في نفسي وفي أحالمي. لقد تعلمت أن أكون أكثر 

تعبيًرا عن رأيي وأن أتواصل مع أشخاص مختلفني.”

لقد ذكرت بريانكا إنها تريد أن تواصل العمل مع األطفال وأن 

تتأكد من حصول كل طفل على حقه في التعليم. خالل البرنامج، 

تزوجت بريانكا وأجنبت طفاًل، لكنها واصلت العمل كرائدة 

مجتمعية، وهي تعكف في الوقت احلالي على إمتام دراستها حتى 

ميكنها حتقيق حلمها في أن تصبح معلمة يوًما ما.

مقتبس من قصة بقلم “راجناي كومار سينها” والتي ظهرت في 

فيلم “أوقات وحياة أناندشاال” من إنتاج مؤسسة كويست التي 

نفذت برنامج SDPP في الهند. 

العمل كرائدة مجتمعية يجعل من احللم حقيقة

مقتبس من قصة بقلم “راجناي كومار سينها” والتي ظهرت في كتاب “أوقات وحياة أناندشاال” من إنتاج مؤسسة كويست التي 
نفذت برنامج SDPP في الهند. 
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األداء. )انظر امللحق الرقمي للوحدة السادسة للحصول على مناذج 

مالحظات املنسقني.(

جلسات الشرح: ميكن للمدربني وكبار املدربني ومديري املدرسة 

واألفراد اآلخرين من املنسقني املتمرسني تقدمي جلسات شرح 

كوسيلة ملساعدة املنسقني على معرفة كيفية تنفيذ األنشطة وفهمها. 

سيقوم املدرب في جلسة الشرح بعمل عرض تقدميي بصحبة 

الطالب. سيالحظ املنسقون النشاط ويدونون مالحظات. وفي نهاية 

النشاط، يقوم املدرب بطرح أسئلة لتحفيزهم على إجراء مناقشة 

بعد العرض التقدميي. فيما يلي بعض األمثلة لألسئلة التي ميكن 

للمدرب طرحها: 

ما الذي أعجبك في اجللسة؟ ملاذا؟  •

كيف كانت استجابة الطالب خالل النشاط في رأيك؟ ملاذا؟  •

ما هي اجلوانب التي قمت بها بشكل جيد في رأيك؟ وضح.  •

ما الذي كنت ستقوم به بشكل مختلف إذا قمت بتنسيق هذا   •

النشاط؟ ملاذا؟

ميكن إجراء جلسات الشرح خالل األنشطة الالمنهجية املعتادة 

ولكن يجب تخطيطها مقدًما. يجب أن تستخدم جلسات الشرح 

أنشطة مألوفة لدى املنسقني لكي ميكنهم التركيز على األساليب 

املوضحة وليس على النشاط.

كيف ميكن دمج األنشطة الالمنهجية في ممارسات املدرسة 

املعتادة؟

األنشطة الالمنهجية ليست فعاليات مستقلة يتم إجراؤها من جانب 

مؤسسة خارجية. بل يجب دمجها في األنشطة الروتينية املعتادة 

للمدرسة. عندما يعمل املعلمون كمنسقني، فسوف تسير هذه 

العملية على األرجح بانسيابية. ومع قيام املعلمني بتعلم أساليب 

جديدة ورائعة جلذب الطالب من خالل األنشطة الالمنهجية، ووجود 

بيئة داعمة في املدرسة، سوف تصبح األساليب اجلديدة على 

األرجح جزًءا من أسلوب تدريسهم. تقدم القصة أدناه مثااًل للتأثير 

الذي ميكن أن حتدثه األنشطة الالمنهجية على التدريس في 

الفصول الدراسية.

إذا متت االستعانة بأفراد من املجتمع أو من املؤسسات احمللية 

للعمل كمنسقني، فيجب تطبيق عملية منظمة للمساعدة في دمج 

املعلمني في األنشطة الالمنهجية. وميكن حتقيق ذلك من خالل 

تدريب املعلمني على األنشطة بواسطة املنسقني ومالحظة عملهم في 

مدارسهم وتشجيع املعلمني على املشاركة من حنٍي آلخر في 

األنشطة جنًبا إلى جنب مع املنسقني. يجب أن يستفيد املنسقون، 

متى أمكن، من الفرص املتاحة حتى يتضح للمعلمني العمل الذي 

تتم تأديته وأسبابه. ويتمثل الهدف من ذلك في مساعدة املعلمني 

على فهم االستراتيجيات املستخدمة جلذب الطالب وتنمية مهاراتهم.

ستؤثر املهارات التي تتم تنميتها من خالل األنشطة الالمنهجية 

تأثيًرا إيجابًيا على األرجح على أداء الطالب في الفصل الدراسي. 

ميكن للمعلمني استخدام استراتيجيات من األنشطة الالمنهجية 

لتنمية هذه املهارات بشكل أكبر في الفصل الدراسي. قد تسهم 

األلعاب ومواقف حل املشكالت والعمل اإلبداعي واإلدارة الذاتية 

والعمل اجلماعي في مساعدة املعلمني على إيجاد أساليب جديدة 

للتفاعل مع الطالب ومعاجلة املشكالت املرتبطة بسلوك الطالب 

واألداء واحلضور.

ما هي التحديات التي قد تواجهك خالل تنفيذ برنامج األنشطة 

الالمنهجية اخلاص بك؟ أثناء قيامك أنت وفريق عملك بتصميم 

برنامج األنشطة الالمنهجية، من املهم طرح السؤال: ما هي 

التحديات التي قد نواجهها عندما تبدأ املدارس في تنفيذ برامجها؟ 

سيساعد طرح هذا السؤال أثناء تصميم برنامجك على حتديد 

التحديات احملتملة قبل حدوثها فعلًيا. كما سيتيح لك ذلك أيًضا 

تغيير التصميم ملنع املشكالت قبل حدوثها أو وضع استراتيجيات 

وأساليب للتعامل مع التحديات في حالة حدوثها. قد تكون بعض 

التحديات مرتبطة بسياق محدد في املدرسة. وقد توجد حتديات 

أخرى مرتبطة بصعوبات في تعيني منسقني ماهرين وإعدادهم. كما 

قد توجد حتديات أخرى مرتبطة باألعراف والثقافة احمللية. بغض 

النظر عن مصادر التحديات، فإنه من األسهل بكثير معاجلتها إذا 

أمكنك توقعها قبل بدء البرنامج.
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ولدت األستاذة صاليحة بارفني ونشأت في دالسينغ ساراي في 

 Vishsupur ساماستيبور بالهند، وهي تعمل معلمة في مدرسة

Bande، وهي إحدى املدارس التي مت تنفيذ برنامج SDPP بها. 

ونظًرا لكونها أكبر أفراد عائلتها، فهي تساعد والدتها في جميع 

أعمال املنزل قبل ذهابها للمدرسة للتدريس.

عندما بدأ برنامج SDPP، أصبحت صاليحة مشاِركة نشطة فيه. 

ونظًرا لكونها جزًءا من برنامج SDPP في املدرسة، فقد عملت مع 

الرواد املجتمعيني وشاركت في ورش العمل التدريبية وتعلمت كيفية 

تقليل نسبة التسرب الدراسي. 

كما أسهمت بنشاط على وجه اخلصوص في برنامج األنشطة 

الالمنهجية الذي مت تنفيذه في املدرسة. وكانت ترى أن هذا األمر 

يذكرها بطفولتها وأنها تستطيع أن تلمس بسهولة قيمة األنشطة 

املختلفة. وقد ساعدها اشتراكها في البرنامج أيًضا على حتسني 

عالقاتها مع الطالب، مما سهل عليها مهمة التدريس لهم. وقد 

أوضحت أن أسلوب التعلم القائم على األنشطة الذي تعلمته من خالل 

البرنامج التدريبي التابع لبرنامج SDPP قد ساعدها على جعل 

فصولها أكثر جذًبا لألطفال. كانت خطط جلسات الفنون واألعمال 

اليدوية مصدًرا آخر للتعلم واإللهام. وقد أوضحت ذلك بقولها، 

“علمتني تلك اجللسات التركيز على االستكشاف كوسيلة للتعلم وبناء 

املهارات اإلبداعية. كما أنها حسنت عالقاتي مع طالبي.” 

كما منحتها املشاركة في البرنامج التدريبي اخلاص ببرنامج 

SDPP وقًتا للتأمل وحّسن قدرتها على العمل في مجموعات. وقد 

تعلمت أيًضا كيفية التفاعل مع أولياء األمور من خالل إجراء 

مكاملات هاتفية وزيارات منزلية. وقد قامت بهذه اخلطوات ملساعدة 

أولياء األمور على فهم أهمية التعليم والتأكد من ذهاب أوالدهم 

للمدرسة. وهي تتمتع اآلن بشهرة واسعة بني العائالت وترأس 

تنظيم فعالية “البيت املفتوح” باملدرسة. يقدر أولياء األمور جهودها 

وقد أشادوا بالعمل العظيم الذي تقوم به.

باإلضافة إلى التدريس، فإن صاليحة ملتحقة كذلك بدورات تدريبية 

عن ُبعد في إحدى اجلامعات. وتدعم عائلة صاليحة جهودها في 

املدرسة وجهودها لتطوير مستقبلها املهني بشكٍل كامل. تقول 

صاليحة، “لقد وضع برنامج SDPP نظاًما داعًما لي من أجل 

التدريس اجليد، والتعلم اجليد، وتكوين عالقات جيدة مع أولياء 

األمور. إنني أدرك اآلن أن الدعم املستمر في املدرسة واملشاركة 

اإليجابية للمعلمني مع الطالب والعائالت يؤديان إلى إنشاء ثقافة 

تعلم فعالة داخل الفصل الدراسي وخارجه.”

التغيير يبدأ بنفسي

مقتبس من قصة مكتوبة في األصل بقلم “ساتيام آنند” ظهرت للمرة األولى في فيلم “أوقات وحياة أناندشاال” من إنتاج 
مؤسسة كويست، وهي شريك برنامج SDPP في الهند. 
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اجلدول 6ق – يستعرض التحديات احملتملة املرتبطة بوضع برنامج أنشطة المنهجية وتنفيذه واحللول املمكنة التي ستساعدك على األرجح 
في تنفيذ البرنامج.

التحديات احملتملة واحللول املمكنة

احللول احملتملةالتحديات احملتملة

قم بتوفير مساعدين )متطوعني أو بأجر( ملساعدة املعلمني في قيادة األنشطة  •	

وتنسيقها

ادفع أجًرا للمعلمني مقابل تنسيق األنشطة أو إدارة البرنامج  •	

قم باالستعانة مبتطوعني من املدرسة وأولياء األمور واملجتمع لتنسيق األنشطة.  •	

احرص على التفكير في االستعانة بأفراد املجتمع املتقاعدين، والشباب األكبر 

سًنا، والطالب اجلامعيني واخلريجني، وقادة األعمال احملليني، والعاملني في 

املنظمات غير احلكومية احمللية 

اطلب الدعم من الشركات احمللية؛ اطلب من الشركات تبني تنفيذ أجزاء من  •	

برنامج األنشطة الالمنهجية ووفر وقًتا ألفراد فريق العمل التابع لتلك الشركات 

الذين يتطوعون كمنسقني في البرنامج 

استخدم أموال البرنامج لدفع راتب بسيط للمنسقني •	

وفر دورات تدريبية وشهادات وتكرميات ومكافآت أخرى غير نقدية للمنسقني.  •	

اطلب الدعم من الشركات احمللية؛ اطلب من الشركات تبني تنفيذ أجزاء من 

برنامج األنشطة الالمنهجية ووفر وقًتا ألفراد فريق العمل التابع لتلك الشركات 

الذين يتطوعون كمنسقني في البرنامج.

اعمل مع أولياء األمور لفهم الوضع في املنزل وابحث عن طرق للمساعدة في  •	

عالج هذه املشكالت لتمكني األطفال من احلضور 

وضح املشكلة للطالب الذين ميثلون جزًءا من برنامج األنشطة الالمنهجية  •	

واطلب منهم املشاركة بأفكار حول كيفية حل املشكلة

اعقد اجتماعات منتظمة مع أولياء األمور وأفراد املجتمع لوضع استراتيجيات  •	

لضمان إمكانية استمرار مشاركة الطالب في األنشطة الالمنهجية طوال العام 

مع مواصلة تلبية املسؤوليات في املنزل أيًضا

توقع الفترات التي سيتعذر فيها على معظم الطالب املشاركة وقم بتضمني هذه  •	

الفترات في تقومي البرنامج 

قد ال يرغب املعلمون في املشاركة في 

برنامج األنشطة الالمنهجية أو تنسيق 

األنشطة 

 قد يشترط املنسقون من املجتمع 

احلصول على حوافز

قد متنع بعض األوضاع في املنزل بعض 

الطالب من املشاركة

قد حتدث مشكالت أخرى غير متوقعة أو 

يصعب حلها

قد تتسبب عوامل موسمية وعوامل أخرى، 

مثل العمل من املنزل، في عدم انتظام 

الدعم املقدم للبرنامج من قبل أولياء األمور 

واملجتمع
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يتمثل أحد أكثر التحديات شيوًعا التي يواجهها منظمو برامج 

األنشطة الالمنهجية في حتفيز املعلمني وأفراد املجتمع للمساعدة 

في تنفيذ هذه البرامج. فمعظم املعلمني لديهم مسؤوليات تدريس 

بدوام كامل وقد يرفض العديد منهم طلبات حتمل مسؤوليات 

إضافية. كما أن بعض املعلمني يعملون في وظائف ثانية متنعهم من 

العمل في برنامج األنشطة الالمنهجية. تعالج بعض أنظمة املدارس 

هذا التحدي من خالل وضع سياسات تتطلب من املعلمني الذين 

يعملون بنظام الدوام الكامل املشاركة في نشاط المنهجي واحد 

على األقل يتطلب على األقل ساعتني إلى ثالث ساعات أسبوعًيا 

خالل العام الدراسي. قد توفر أنظمة املدارس األخرى فترة خالل 

اليوم الدراسي ميكن استخدامها إلقامة األنشطة الالمنهجية، كما 

كان الوضع في الهند حيث مت منح برنامج SDPP تصريًحا 

باستخدام حصة “املهارات احلياتية”، غير املدرجة في البرنامج، 

في نهاية اليوم الدراسي لتنفيذ برنامج األنشطة اإلثرائية.

في حالة عدم وجود هذه السياسات والفرص وعدم توفرها، قد 

يكون على أنظمة املدارس عرض دفع أجور للمعلمني واألفراد 

اآلخرين مقابل تنسيق األنشطة. أو بداًل من ذلك، تقوم العديد من 

برامج األنشطة الالمنهجية في مختلف أنحاء العالم بإشراك 

متطوعني من املدرسة واملجتمع لتنفيذ البرامج وتنسيق األنشطة 

املختلفة. عادًة ما يكون لدى بعض املعلمني وأولياء األمور وأفراد 

املجتمع وقت واهتمام ورغبة في املساعدة في تنظيم برامج األنشطة 

الالمنهجية وتنفيذها. تعد احلوافز الفطرية التي تنبع من داخل 

األفراد الذين يريدون إحداث فارق إيجابي في املدرسة واملجتمع 

أفضل أنواع احلوافز. 

يستعرض اجلدول 6ق في الصفحة السابقة التحديات احملتملة 

املرتبطة بوضع برنامج أنشطة المنهجية وتنفيذه واحللول احملتملة 

التي ستساعدك على األرجح في تنفيذ البرنامج. 



ابتسامات الترقب
 األطفال في إحدى املدارس في الهند يترقبون بدء األنشطة

الالمنهجية في مدرستهم.
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القسم الرابع          

القسم الرابع

تشجيع الطالب على املشاركة 
في برامج اإلثراء التعليمي لديك 

ومراقبتها

يقدم القسم الرابع إرشادات حول تشجيع الطالب على املشاركة في برنامج اإلثراء التعليمي ومراقبة األنشطة املختلفة 

في البرنامج للتأكد من حتقيقك ألهدافك. ينطبق هذا القسم على األنشطة التعليمية واألنشطة الالمنهجية على حد سواء.

تقدم الوحدة السابعة أفكاًرا ملساعدتك على زيادة عدد الطالب املشاركني في برنامج اإلثراء التعليمي واحلفاظ عليهم. 

تقدم الوحدة الثامنة إرشادات حول استراتيجيات مراقبة البرنامج ومعرفة ما إذا كنت حتقق أهدافك أم ال.
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اإلثراء التعليمي لديك

الوحدة السابعة
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من حيث املبدأ، ال ينبغي أن ُيطلب من الطالب املشاركة في البرامج 

التعليمية والبرامج الالمنهجية اخلاصة بك. حيث أن إلزام الطالب 

باملشاركة سيجعلهم على األرجح يقاومون احلضور وإذا حضروا، 

فإنهم لن يشاركوا في األنشطة بفاعلية. قد يؤدي إلزام الطالب 

بحضور األنشطة إلى إساءتهم التصرف وتعطيل األنشطة. من 

األفضل كثيًرا ابتكار محفزات وخلق بيئة مدرسية حتبب الطالب 

في املشاركة في البرامج. فيما يلي أفكار قد تساعدك في إنشاء 

هذه البيئة لترغيب الطالب في املشاركة بفاعلية في البرامج 

التعليمية والبرامج الالمنهجية اخلاصة بك. 

 استخدم طريقة مبتكرة ومرنة
لوضع اجلداول

أحد األهداف الرئيسية للبرامج التعليمية والبرامج الالمنهجية هو 

ترغيب الطالب في احلضور والبقاء في املدرسة. وال ميكن حتقيق 

هذا الهدف إذا كان جدول برنامجك يحد من مشاركة الطالب أو 

مينعهم من املشاركة. عندما يستجيب اجلدول الزمني لواقع حياة 

الطالب وتتوفر خيارات متعددة للطالب للمشاركة خالل اليوم، 

واألسبوع، والشهر والعام، فمن احملتمل أن يجذب برنامجك مزيًدا 

من الطالب ويحتفظ بهم.

يجد جميع الطالب، خاصة املعرضون خلطر التسرب املدرسي، 

صعوبة في توفير الوقت الذي ميكنهم من املشاركة في األنشطة 

التعليمية واألنشطة الالمنهجية. قد يضطر بعض الطالب، خاصًة 

إذا كانوا أكبر سًنا، إلى العمل في املنزل بعد املدرسة أو قد 

كلما زاد عدد الطالب املعرضني للخطر الذين يشاركون في برنامج اإلثراء التعليمي لديك، زاد تأثير البرنامج على 

احلد من التسرب. لذا من الضروري تشجيع الطالب على االلتحاق ببرنامجك واحلفاظ على فعاليتهم في البرنامج 

طوال العام الدراسي. ترشدك الوحدة السابعة خالل مجموعة متنوعة من الطرق لكسب اهتمام الطالب ببرنامجك 

واحلفاظ على هذا االهتمام. لن يحقق أي جهد فردي مستويات عالية من املشاركة املستمرة. ولكن سيضمن املزج بني 

األساليب حتقيق جناح أكبر. تشتمل العناصر األساسية لهذه الوحدة على:  اإلبداع واملرونة في جدولة األنشطة؛ 

وتتبع احلضور واملكافأة عليه؛ وضمان وجود مجموعة متنوعة من املواد التي تشكل برنامجك التعليمي وأنشطتك 

الالمنهجية؛ وتنظيم حمالت ترويجية وتنفيذها؛ وإشراك الطالب واآلباء بنشاط في تخطيط برنامجك وتنفيذه. تنتهي 

الوحدة السابعة مبناقشة إشراك الطالب في جهود جمع األموال محلًيا لشراء التجهيزات واملوارد الالزمة لألنشطة 

التي يريدون إدخالها كجزء من البرنامج الالمنهجي. 

تشجيع الطالب على املشاركة في برامج اإلثراء التعليمي لديك
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يحصلون على وظائف، ولذلك قد ال يتمكنوا من البقاء متأخًرا 

للمشاركة في األنشطة التعليمية أو األنشطة الالمنهجية. قد ال 

ُيسمح لطالب آخرين، وخاصًة الفتيات، باحلضور مبكًرا أو بالتأخر 

خالل فصول السنة التي تكون فيها ساعات النهار قصيرة. قد 

تشكل أيًضا املعيشة بعيًدا عن املدرسة صعوبة لبعض الطالب في 

املشاركة في البرنامج قبل املدرسة وبعدها.

ينبغي أن تتيح جداول البرامج التعليمية واألنشطة الالمنهجية 

للطالب، خاصًة املعرضني خلطر التسرب املدرسي، املشاركة 

بسهولة.

تتمثل اخلطوة األولى في عملية إنشاء جدول زمني يستجيب 

الحتياجات الطالب في حتديد أفضل األوقات التي يتمكن فيها 

الطالب من املشاركة في مختلف األنشطة خالل اليوم، واألسبوع، 

والشهر والعام. ميكن احلصول على هذه املعلومات من خالل 

مناقشة الطالب، وأولياء األمور واملعلمني. وجد برنامج SDPP أن 

األطفال في الهند ليس لديهم وقت حلضور األنشطة قبل املدرسة أو 

بعدها، لذلك يتم حتديد مواعيد األنشطة خالل اليوم الدراسي. وفي 

طاجيكستان، أشار أولياء األمور أنهم يخصصون وقًتا لألنشطة 

التي يتم اإلشراف عليها بعد املدرسة.

مبجرد احلصول على هذه املعلومات، ميكن ملصممي البرنامج 

إنشاء جدول زمني يلبي احتياجات معظم الطالب. تقوم بعض 

املدارس، نظًرا ألنها تعمل لفترات عمل متعددة، بالترتيب للقيام 

باألنشطة التعليمية واألنشطة الالمنهجية خالل العطلة األسبوعية أو 

في أماكن أخرى خالل األسبوع. تقوم مدارس أخرى بتحديد 

مواعيد تنفيذ أنشطتها في أماكن مثل املراكز املجتمعية، واملكتبات 

العامة واملساجد والكنائس في أوقات انشغال املدرسة بفترة عمل 

أخرى أو في الوقت الذي تكون فيه املدرسة مغلقة. في املغرب على 

سبيل املثال، متنع تكلفة التأمني بعض املدارس من تقدمي أنشطة 

بعد الدراسة في املدرسة. لذلك حرصت بعض املدارس على تنظيم 

أنشطة المنهجية في مراكز الشباب في املجتمعات احمللية.

من أفضل الطرق لوضع جداول مبتكرة ومرنة لألنشطة التعليمية 

واألنشطة الالمنهجية تنظيم مجموعة من الطالب إلنشاء اجلدول. 

في هذه احلالة، يتم إعطاء مجموعة الطالب مجموعة من 

االحتياجات والشروط والقيود اخلاصة بالبرنامج ومطالبتهم بتقدمي 

أفضل جدول ممكن يلبي احتياجات الطالب ويعالج جميع 

الصعوبات. من املرجح أن يتطلب إنهاء جدول الطالب تفاهمات في 

املدرسة بني املعلمني واملنسقني والطالب. باإلضافة إلى إنشاء 

جدول فعال، يعزز هذا النهج من شعور الشباب بامتالك البرنامج 

التعليمي واألنشطة الالمنهجية.

قم بتتبع حضور الطالب في البرامج 
التعليمية والالمنهجية ومكافأتهم على ذلك.
كما ناقشنا في وقت سابق، يعد ضعف احلضور مؤشًرا رئيسًيا 

على أن الطالب معرض خلطر التسرب. وبالتالي، مت تصميم جميع 

أنشطة اإلثراء التعليمي، في جزء منها، لتشجيع جميع الطالب 

على احلضور بشكل أفضل. ومع ذلك، فإن حتقيق هذا الهدف 

يتطلب أكثر من مجرد إنشاء برنامج إثراء تعليمي. قد حتتاج فرق 

خالل مقابلة جماعية مركزة مع مجموعة من طالب 

الصف التاسع في طاجيكستان حول البرنامج 

التعليمي بعد املدرسة، الحظ فريق عمل البرنامج 

التجريبي ملنع التسرب املدرسي )SDPP( أن 

فتاتني ترفعان أيديهما بتردد لإلشارة إلى احلضور 

بانتظام في البرنامج.  رفعت كل واحدة منهما 

إحدى يديها بشكل غير كامل ونظرت إلى أخرى. 

تناقش الفريق مع الفتاتني واتضح أنهما توأمتان 

متماثلتان قرر والديهما أن يحضرا نصف اجللسات 

التعليمية، معتقدين أن هذا سيعد حضوًرا كاماًل، 

وأنهم بذلك يوفون باالتفاق الذي عقدوه مع املدرسة!

مفاجأة احلضور
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الطالب املبتسم مؤشر للنجاح
تتمثل إحدى الطرق التي ميكننا من خاللها معرفة ما إذا كان الطالب يحبون برنامج اإلثراء 

التعليمي أم ال في كيفية استجابتهم للمعلمني وطاقم العمل باملدرسة. عندما يبتسم الطالب فإنهم 

يعّبرون عن آرائهم بوضوح.
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البرنامج إلى إنشاء مبادرات خاصة لتحفيز الطالب على حتسني 

نسب حضورهم. ومن اخلطوات الشائعة تتبع احلضور بحيث 

ميكن للعاملني في املدرسة العمل مباشرًة مع الطالب الذين 

يتغيبون عن املدرسة باستمرار والتحدث مع أولياء أمورهم حول 

كيفية مساعدة أطفالهم على حضور املدرسة بانتظام. ومن الطرق 

األخرى تقدمي مكافآت ميكن للطالب احلصول عليها من خالل 

احلضور في املدرسة بانتظام. على سبيل املثال، وضع برنامج 

SDPP في تيمور الشرقية نظاًما لألساور امللونة التي يتم منحها 

كمكافأة للطالب بناًء على نسبة حضورهم )راجع مربع النص 

بالصفحة التالية(

وكما هو مبني في مربع النص أعاله، على الرغم من إظهار هذه 

االستراتيجية جناًحا في البداية، فإنها تسببت في شعور بعض 

الطالب، الذين لم يحصلوا على أساور، باإلحراج وضعف 

املعنويات. من املهم أن ندرك أن بعض األفكار املقترحة لتحسني 

برنامجك، مثل هذه الفكرة في تيمور الشرقية، قد ال حتقق جناًحا 

عند اختبارها في البداية. قد تصبح أحياًنا املشاكل األولية التي 

تطرأ على فكرة جديدة فرصة لتحسني هذه الفكرة بداًل من 

التخلي عنها. 

هناك طريقة أخرى لتحسني نسبة احلضور وهي إشراك الطالب 

في حل هذه املشكلة. في بييرا، مبوزمبيق، مت تطبيق برنامج 

للتوظيف بعد املدرسة للطالب املعرضني للخطر وشهد حاالت غياب 

متكررة. نظم العاملون الطالب في ثالثة فرق وطلبوا من كل فريق، 

كتحدي، أن يأتي بطريقة مبتكرة لزيادة نسبة حضور الطالب دون 

أن يشعر أحد الطالب الصغار باحلرج أو بالتثبيط من عزميته. مت 

منح الفرق يومني البتكار حلولهم. ومع اختالف احللول التي قدمها 

كل فريق، إال أنهم اشتركوا في بعض العناصر. في النهاية قررت 

املجموعة إنشاء حل مختلط يستند إلى أفضل األجزاء من كل خطة 

قدمها كل فريق. حيث نظموا أعضاء كل فريق في مجموعات 

صغيرة من الزمالء يتكون كل منها من ثالثة طالب. مع مراعاة 

أيًضا أن يكون الطالب الزمالء يعيشون بالقرب من بعضهم. يكون 

الزمالء مسؤولني عن متابعة بعضهم البعض وعن تشجيع كل عضو 

من املجموعة على حضور برنامج ما بعد املدرسة. في حالة تغيب 

أحد أعضاء املجموعة عن احلضور في أحد األيام، ُيتوقع من 

األعضاء اآلخرين زيارة زميلهم في املنزل للتأكد من أن كل شيء 

على ما يرام ولتشجيعه على احلضور في اليوم التالي. يجب على 

كل فريق تسجيل نسبة حضوره كل يوم. مت منح جوائز بسيطة من 

الفاكهة ألعضاء الفريق الذين حققوا أفضل نسبة حضور كل 

أسبوع. إذا حصلت جميع الفرق على نفس النسبة سيحصلون 

جميًعا على اجلائزة. يتم أيًضا منح جوائز للفرق التي حتقق أفضل 

نسبة حضور كل شهر. نظًرا ألن هناك العديد من الفرص 

للحصول على اجلوائز، فلم يتم حتديد فريق أو فرد باعتباره 

مشكلة. فهم يعملون جميًعا مًعا “للفوز.” يتم حفظ السجالت 

بواسطة الطالب، وليس املنسقني، مما يجعل الشباب هم أصحاب 

العملية. وبعد مضي عدة شهور، كانت جميع الفرق قد فازت 

باجلوائز. باإلضافة إلى حتقيق نسبة حضور 96% على مدار 

ستة أشهر، فقد أسهم هذا األسلوب في تعزيز العالقات بني 

الطالب، مما ساعد على حتسن السلوك واألداء. 

في مثال مشابه من البرازيل، قام أحد مدراء املدارس بعمل مسابقة 

ميكن للطالب من خاللها احلصول على نقاط عن طريق التأثير على 

طالب آخرين للمشاركة في برنامج ما بعد املدرسة. وبعد مضي 

شهر واحد، مت دعوة الطالب الذين حصلوا على أعلى خمس نقاط 

لتناول العشاء مع أولياء أمورهم في أفضل مطاعم املدينة. ومت 

تقديرهم أيًضا باعتبارهم مواطنني صاحلني في املدرسة. تعني 

إقامة هذه املسابقة مرة واحدة فقط. وفي العام التالي، سجل أكثر 

من 80% من الطالب أنفسهم حلضور أنشطة المنهجية مختلفة 

دون وجود أي مكافآت خارجية. 

توضح األمثلة السابقة التأثير الذي يحدثه حتفيز الطالب على 

اجلهود املبذولة لزيادة املشاركة في برامج اإلثراء التعليمي. ميكن 

أن يصبح الطالب أهم أصول املدرسة فيما يتعلق بإنشاء برامج 

إثراء تعليمي ناجحة واحلفاظ عليها.
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الشكل 7أ - دراسة حالة:
ال تعمل كل األفكار اجليدة كما مت التخطيط لها

أنا قوي. أنا أذهب الى 
املدرسة كل يوم.

 SDPP برنامج
هو جسر للتعليم

النجاح للطالب الذين
عملوا بجد

حضور ملدة 6 أشهر حضور ملدة 3 أشهر احلافز األولي

يرفع طالب الصف الرابع هؤالء في مدرسة ساماالي في ماناتوتو، 

بتيمور الشرقية أيديهم تفاخًرا بأساور احلضور التي حصلوا 

عليها. اختبر العاملون في منظمة كير الدولية، شريك برنامج 

SDPP، فكرة منح هذه األساور املخصصة لنسبة احلضور 

اجليدة جلميع الطالب في الـ 97 مدرسة املضمنة في املشروع.

يشير لون السوار إلى مستويات مختلفة من نسب احلضور. يتم 

منح أعلى مستوى من احلضور، السوار األبيض، ألبطال احلضور. 

بدأ جميع الطالب باحلصول على سوار أحمر، وهو يرمز إلى 

الشجاعة واإلصرار. يحصل الطالب الذين يحافظون على االنتظام 

في احلضور ملدة ثالثة أشهر على سوار أزرق، والذي يرمز للون 

السماء الباعث على األمل. في حني يحصل الطالب الذين يحافظون 

على االنتظام في احلضور ملدة ستة أشهر على سوار أبيض والذي 

يرمز إلى النقاء.

في البداية، كان يبدو أن االستراتيجية تؤتي ثمارها. أحب الطالب 

األساور وزادت نسبة احلضور. لكن، تدريجًيا، عندما توقف بعض 

الطالب عن احلصول على أساور بسبب غيابهم، أصيبوا بضعف 

الهمة. تسبب هذا أيًضا في مقاطعة الطالب لبعض اجللسات 

الالمنهجية. يعد هذا أحد األمثلة اجليدة على ما ميكن حدوثه عندما 

ينتهي األمر بأساليب تشجيع احلضور، أو السلوكيات اإليجابية 

األخرى، إلى عقاب الطالب الذين يتغيبون عن املدرسة لبعض األيام 

حتى عندما يحاولون بجدية البقاء في املدرسة. من املهم أال تتسبب 

اجلهود املبذولة للحد من التسرب في اإلحراج العلني لألطفال الذين 

يواجهون صعوبة في البقاء في املدرسة. وهذا أيًضا مثال على 

مشكلة قد حتدث عند استخدام مكافآت خارجية لتعديل السلوك. 

غالًبا ما تكون أنظمة املكافآت الداخلية أكثر قوة من تلك التي 

تستند إلى جوائز خارجية.
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قم بإشراك الطالب في تصميم البرامج 
التعليمية والبرامج الالمنهجية اخلاصة بهم.

يتم تصميم جميع البرامج التعليمية والبرامج الالمنهجية للطالب 

- وليس للكبار. باملعنى الواقعي، يجب أن يتعامل الطالب مع 

البرامج التعليمية والبرامج الالمنهجية باعتبارها برامج خاصة 

بهم. وكلما زاد شعور الطالب بامتالك البرامج التعليمية والبرامج 

الالمنهجية، زادت نسبة حضورهم ومشاركتهم بفاعلية فيها.

يجب أن يبدأ حتقيق شعور قوي للطالب باالمتالك من البداية 

ويستمر طوال فترة برنامج )برامج( اإلثراء التعليمي. ميكن 

استشارة الطالب - خاصة طالب املدارس الثانوية الدنيا والعليا 

- بشأن هيكل برامجهم التعليمية والالمنهجية ووظيفتها ومحتواها. 

باإلضافة إلى االستطالعات وحلقات النقاش املركز، ميكن أن يكون 

للطالب إسهامات بطرق أخرى. على سبيل املثال:

اطلب من الطالب في مجموعات املدارس التي سيتم تنفيذ   •

البرامج فيها حتديد ممثلني عنهم يتعاملون مع املعلمني، ومدراء 

املدرسة، واملسؤولني عن التعليم وغيرهم بشأن تصميم البرامج 

التعليمية والبرامج الالمنهجية اخلاصة بهم. تأكد من اشتمال 

مجموعة الطالب الذين مت اختيارهم للقيام بهذا الدور على كل 

من البنني والبنات والطالب املعرضني خلطر التسرب باإلضافة 

الى الطالب الذين ال يعانون من هذا اخلطر. 

تأكد من امتالك ممثلي الطالب لصوت مؤثر في عملية   •

التصميم. يجب أن ينصت الكبار إلى الشباب، ويشجعوهم 

على مشاركة آرائهم وأن يحاولوا قبول أفكارهم. إذا مت 

تهميش الطالب في اجتماعات التصميم أو لم يتم االستماع 

إلى أفكارهم باحترام، فلن يشاركوا بفاعلية وسيفقدوا الثقة 

في اجلهود املبذولة الستيعابهم.  

امنح الطالب فرًصا إلدارة اجللسات وأعطهم وقًتا لعرض   •

أفكارهم. ملساعدة الطالب على التغلب على اخلجل أو مقاومة 

احلديث أمام الكبار، اطلب من كل منهم تدوين أفكاره 

ووضعها في صندوق ليقرأها شخص واحد على املجموعة. 

ومع مرور الوقت، سيكتسب الشباب الشجاعة للتعبير عن 

أفكارهم وآرائهم والدفاع عنها. 

من املهم أن يتعلم الشباب اتخاذ القرارات الصائبة من خالل 

املشاركة في هذه العملية مع الكبار الذين يتبعون ممارسات اتخاذ 

القرارات الصائبة. 

قم بإنشاء برامج تتناول موضوعات مختلفة 
وتتضمن مجموعة متنوعة من األنشطة.

ال يواجه جميع الطالب نفس الصعوبات في نفس املواد وال يهتمون 

بنفس األنشطة الالمنهجية. ولذلك، جلذب أكبر عدد من الطالب 

لبرامج اإلثراء التعليمي وللمحافظة على مشاركتهم يجب أن تقدم 

برامج اإلثراء التعليمي دورات تعليمية في املواد التي يفضلها 

الطالب وتقدم أنشطة المنهجية تثير اهتمام غالبية الطالب. 

باختصار، إن أكثر برامج اإلثراء التعليمي جناًحا هي تلك التي 

تلبي احتياجات واهتمامات الطالب.

من املهم أيًضا الترويج لألنشطة املختلفة التي ستصبح جزًءا من 

برنامجك. هذا األسلوب، على النحو املوضح في امللصق أدناه من 

طاجيكستان، سيكون أكثر جناًحا من مجرد عمل إعالنات في 

املجالس املدرسية الدورية. 

لتطوير برامج إثراء تعليمي متنوعة ومتجاوبة، يجب تقدمي مجموعة 

متنوعة من املواد واألنشطة التعليمية خالل فترات زمنية محددة. 

يجب أيًضا تغيير مجموعة املواد واألنشطة على مدار العام 

الدراسي لالستجابة للتغييرات املوسمية الدراسية والصعوبات 

الناشئة التي قد تواجه الطالب في بعض جوانب املنهج الدراسي. 

سيرغب عدد كبير من الطالب في املشاركة في األنشطة الالمنهجية 

إذا كان لديهم خيارات وإذا كانت هذه اخليارات تتغير كل ربع سنة 
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أو نصف سنة. إذا شارك الطالب بشكل حقيقي في تصميم 

برنامجك فمن احملتمل أن يقوموا بإنشاء مجموعة متنوعة من 

األنشطة التي يهتم بها الطالب الذين يحبون القيام بأشياء مختلفة 

على مدار العام. سيعمل أيًضا البرنامج الذي يتضمن عناصر 

متنوعة على إتاحة فرص للطالب لتعلم مهارات جديدة، وتوسعة 

عقولهم وتقوية أبدانهم. 

قم بإشراك الطالب في وضع قواعد 
السلوك واملشاركة.

بشكل عام، ستتم مقاومة القواعد التي يتم فرضها بواسطة الكبار 

وقد تتسبب في دفع الطالب حملاولة االلتفاف على هذه القواعد. 

ولكن ُتظهر التجربة، أن الطالب عندما يقومون بوضع قواعدهم من 

الشكل 7ب

خالل مناقشات موجهة مع الكبار، يتبع الشباب القواعد وينفذوها 

بشكل عام. 

ميكن ملنسقي التعلم بدء هذه العملية من خالل توضيح أن البرامج 

التعليمية والبرامج الالمنهجية تخص الطالب ولذلك عليهم أن 

يقرروا ما هي القواعد التي يريدونها؛ ثم يسألوا الطالب عن أنواع 

القواعد التي يحتاجونها.

لبدء هذه املناقشة ولتوضيح ماذا يقصدون بأنواع القواعد، قد   •

يسأل املنسقون، “هل تريدون القواعد التي توجه طريقة تعاملنا 

مع بعضنا البعض؟” بعد مناقشة قواعد هذا املوضوع، قد 

يسأل املنسقون، “هل هناك أنواع أخرى من القواعد تعتقدون 

أنه يجب تضمينها؟”

ملصق مت إنتاجه بواسطة فريق
 عمل برنامج SDPP لدعم برنامج اإلثراء التعليمي 

في طاجيكستان.
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وخالل تقدم املناقشة، ينبغي على املنسقني طرح أسئلة لتوجيه   •

مناقشات الطالب ولتشجيعهم على التفكير في نتائج القواعد 

التي يقترحونها.

يجب أيًضا استخدام أسئلة املنسقني ملساعدة الطالب في   •

معرفة الثغرات التي توجد في القواعد التي يفكرون بها. من 

املهم تذكر أن زيادة عدد القواعد قد يتسبب في مزيد من 

املشاكل أكثر من حلها.

قد يساعد املنسقون الطالب في حتديد قاعدتني أساسيتني أو   •

ثالث من القواعد التي قد تنبثق عنها قواعد أكثر حتديًدا. على 

سبيل املثال، في موزمبيق، وضع الطالب القاعدتني 

األساسيتني التاليتني:

عامل اآلخرين كما حتب أن يعاملوك؛ و   -

حترى الدقة دائًما في احلكم على األمور في جميع    -

األوقات. 

بعد وضع الطالب مجموعة بسيطة من القواعد سيكونون   •

بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن العواقب املترتبة على انتهاك 

القواعد. من املهم محاولة التركيز على العواقب التي من شأنها 

ابتكار محفزات لتحسني السلوك وليس مجرد معاقبة 

األشخاص. 

بعد حتديد مجموعة من القواعد والعواقب، يجب على الطالب   •

كتابتها في ملصق ويجب على كل فرد في املجموعة التوقيع 

علي امللصق لإلشارة إلى أن اجلميع يوافقون على هذه 

القواعد. 

عندما يشترك طالب جدد في النشاط، ينبغي أن ُيطلب منهم   •

التوقيع على ملصق القواعد. 

ينبغي أيًضا على املنسقني والكبار اآلخرين املشاركني في   •

البرنامج التوقيع على ملصق القواعد. 

يجب وضع امللصق في الغرفة في بداية النشاط والرجوع إليه   •

عند احلاجة. 

تثبت التجربة أن هذه الطريقة تخلق بيئة يدير فيها الطالب قواعدهم 

بأنفسهم ونادًرا ما يتم انتهاك هذه القواعد. ميكن تعديل القواعد 

في أي وقت يرى الطالب فيه أنها ال تؤدي إلى النتائج املرجوة. 

ميكن إضافة قواعد جديدة وحذف القواعد القدمية. 

من املهم تطبيق القواعد على اجلميع، وليس على الطالب فقط. يجب 

تطبيق نفس العواقب على املنسقني والكبار اآلخرين في حال 

انتهاكهم للقواعد. إذا لم يلتزم الكبار بالقواعد أو لم يطبق عليهم 

العواقب التي وافقوا عليها، فإنهم بذلك يعلّمون الطالب أن 

األشخاص الذين يتمتعون بسلطة ال يحتاجون إلى االلتزام بالقواعد 

وبذلك سيتوقف الطالب أيًضا عن االلتزام بالقواعد.

ُطلب من الطالب في بيرا مبوزمبيق الذين كانوا 

جزًءا من برنامج مهارات التوظيف بعد املدرسة 

وضع القواعد اخلاصة مبركز التعلم التي تدير 

طريقة تعاملهم مع بعضهم البعض. وقد قاموا 

بإنشاء قائمة طويلة من القواعد. وّقع عليها اجلميع 

ومت تعليقها في الفصل. لم يعتقد املنسقون أنه ميكن 

للطالب النجاح في وضع قواعد خاصة بهم 

وإدارتها. 

   وفي غضون بضعة أيام أصبح واضًحا للمنسقني 

أنهم مخطئون. فقد التزم الطالب بقواعدهم دون أي 

تدخل من املنسقني. أشار الزائرون إلى أنهم لم يروا 

مطلًقا شباًبا يحسنون التصرف ومشغولني للغاية، 

دون تدخل الكبار.

   وبعد مضي عدة شهور، قام الطالب بتغيير 

امللصق اخلاص بهم ليشمل قاعدتني فقط:

عامل اآلخرين كما حتب أن يعاملوك.  •

كن دائًما حسن الظن بالناس طوال الوقت.  •

 القواعد التي يضعها الطالب
حُتدث االنسجام
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الشكل 7ج

احلمالت احمللية لرفع مستوى الوعي بأهمية البقاء في املدرسة 
يؤدي أولياء األمور وأعضاء املجتمع دوًرا مهًما في مساعدة األطفال على البقاء في املدرسة. ومع 

ذلك، ال يدرك الكثير من أولياء األمور أهمية البقاء في املدرسة وال دورهم في إبقاء أطفالهم في 

املدرسة حتى ال يتسربون. في الهند، أسهم برنامج Anandshala التابع لبرنامج SDPP في 

زيادة نسبة الوعي بني أولياء األمور من خالل االجتماعات مع أولياء األمور، وامللصقات التي ُتنشر 

في املدرسة )مثل املوجود أدناه( وفي املجتمع، ومت إنشاء خط هاتفي متنقل ألولياء األمور 

واآلخرين ملعرفة كيف ميكن ألولياء األمور، واملعلمني واملجتمع حتسني نسب حضور الطالب 

وحتسني نسبة املشاركة وحتسني األداء في املدرسة.
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يؤدي الشعور احلقيقي باالمتالك لدى الشباب
إلى مشاركتهم الفعالة في برنامج اإلثراء التعليمي. يركز هؤالء الفتيان بشكل مكثف على 

حل إحدى املشكالت خالل برنامج ما بعد املدرسة.
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قم بإشراك أولياء األمور بفاعلية في 
تخطيط جوانب مختلفة من البرامج 

التعليمية والبرامج الالمنهجية.
وكما ُذكر سابًقا، قد يكون لدى بعض الطالب التزامات في املنزل 

متنعهم من املشاركة في البرامج التعليمية والبرامج الالمنهجية. 

عند استشارة أولياء األمور وإشراكهم في تصميم عناصر 

البرامج التعليمية والبرامج الالمنهجية وتنفيذها، سيدركون مدى 

أهمية هذه البرامج في حتقيق الرفاهية االجتماعية واألكادميية 

ألطفالهم. ينطبق هذا بشكل خاص على أولياء أمور الطالب الذي 

يعانون من خطر التسرب. عندما يفهم أولياء األمور أن البرامج 

التعليمية والبرامج الالمنهجية ميكنها املساعدة في إبقاء أطفالهم 

في املدرسة، من املؤكد أنهم سيشجعوا أطفالهم على املشاركة. 

تثبت التجارب أن هذا الوعي يؤدي أيًضا إلى زيادة مرونة أولياء 

األمور في املنزل مما يجعلهم يسمحون ببقاء أطفالهم في املدرسة 

حتى وقت متأخر.

ومن خالل التشاور مع أولياء األمور وإشراكهم بفاعلية في 

برنامجك ستنمي شعوًرا لديهم بأنهم يشتركون في ملكية هذه 

البرامج. وقد يؤدي هذا إلى تطوع بعض أولياء األمور للمساعدة 

في تنفيذ البرنامج. ميكن أيًضا دعوة أولياء األمور الذين يدعمون 

برنامجك للتحدث مع أولياء أمور آخرين حلثهم على تشجيع 

أبنائهم للمشاركة والتطوع. تثبت التجربة أن مشاركة الطالب 

تزداد عندما يشارك أولياء األمور بفاعلية في البرامج التعليمية 

والبرامج الالمنهجية.

استخدم الشباب األكبر سًنا للمساعدة في 
تنسيق اجللسات التعليمية والتدريب على 

األنشطة الالمنهجية.
يعد استخدام الشباب األكبر سًنا للمساعدة في تنسيق الدورات 

التعليمية والتدريب على بعض األنشطة الالمنهجية طريقة أخرى 

جلعل البرامج التعليمية والبرامج الالمنهجية أكثر جاذبية وفاعلية.

تظهر األبحاث أن هناك مزايا متعددة ترتبط باألشكال املختلفة 

لتعلم األقران. تتضمن بعض املزايا حتقيق مستوى أعلى من 

التحصيل األكادميي، وحتسني العالقات بني الزمالء، وحتسني 

التطور الشخصي واالجتماعي باإلضافة إلى زيادة احلافز. تعمل 

أيًضا هذه األشكال املختلفة لتعلم األقران على توفير مزيد من 

الفرص للتعلم الفردي. قد ال يرغب الطالب الذي يواجه صعوبات 

في طرح أسئلة في الفصل خوًفا من السخرية. ولكن عندما يكون 

املعلم أحد الزمالء أو طالب آخر يصبح من السهل طرح األسئلة 

التي ميكن أن تؤدي إلى إحداث طفرات في الفهم.1   

قد يكون من الصعب العثور على كبار لديهم الوقت واملهارات 

الالزمة للتطوع في برامج تعليمية، خاصًة لتلك الدورات التي تتم 

في الصباح الباكر أو خالل اليوم الدراسي. حتى وإن استطاع 

املنظمون تعيني واحد أو اثنني من الكبار، لن يتوفر لشخصني 

الوقت الكافي ملنح جميع الطالب املوجودين في البرنامج اهتماًما 

فردًيا مكثًفا. والبديل األفضل لذلك هو استخدام الطالب األكبر 

سًنا الذين يبلون بالًء حسًنا في املواد التي يحتاج الطالب اآلخرون 

إلى املساعدة فيها. سيمّكن هذا املتطوعني الكبار من االستجابة 

إلى االحتياجات احملددة التي تظهر واحملافظة على البرنامج في 

املسار الصحيح.

ميكن أيًضا االستفادة من الطالب األكبر سًنا في تعليم الطالب 

األصغر كيفية ممارسة األلعاب اجلديدة. على سبيل املثال، قام 

برنامج الشطرجن في مقدونيا الذي مت ذكره سابًقا بإشراك الطالب 

الذين لديهم دراية بلعبة الشطرجن لتوضيح اللعبة للطالب األصغر.

يستفيد أيًضا الطالب الذين مت تعيينهم ليصبحوا منسقني ومدربني 

من هذه التجربة. فهم يكتسبون خبرة قيادية؛ ويعرفهم الكبار 

وزمالؤهم من الطالب على أنهم عناصر ذات أهمية في املجتمع 

ويشعرون بسرور عند مساعدة اآلخرين على النجاح.



صفحة 164         القسم الرابع

كرييتف أسوشيتس انترناشونال

 سونيتا هي فتاة شابة لديها دوافع ذاتية تبلغ من العمر 20 عاًما من شارتوال ساماستيبور في والية بيهار، الهند. 

 وهي حتب العمل مع األطفال وتريد مواصلة تعليمها. وقد جعلها ذلك مرشحة جيدة لتصبح بطلة املجتمع في برنامج 

SDPP هناك. 

أكملت سونيتا الصف الثاني عشر وكانت تعيش مع والديها عندما علمت بوجود فرصة لاللتحاق ببرنامج SDPP. لقد كانت 

متلهفة للمساعدة في دعم أسرتها لتخفيف األعباء الثقيلة التي يتحملها والدها. بعد إجراء مقابلة ناجحة واالنتهاء من 

التدريب في برنامج SDPP، بدأت العمل كبطلة مجتمع.

وكجزء من وظيفتها عملت مع أطفال املدرسة املشتركني في البرنامج الالمنهجي بعد املدرسة. وقدمت الدعم للمنسقني أيًضا 

في البرنامج وساعدت في بناء عالقة قوية بني البرنامج واألسر. كما أجرت زيارات أسرية إلطالع أولياء األمور على التقدم 

الذي يحققه أطفالهم وساعدت في تنظيم حدث “املنزل املفتوح” في املدرسة. وساعدت أيًضا في حتديد الطالب الذين 

يتغيبون عن البرنامج والتقت مع أولياء أمورهم إلقناعهم بإرسال أطفالهم إلى املدرسة والسماح لهم باملشاركة في البرامج 

الالمنهجية. وقد ترددت في البداية في التواصل مع أولياء األمور ألنها ليست أكبر من الطالب بكثير. لكن من خالل تدريبها 

اكتسبت املهارات والثقة التي متكنها من زيارة املنازل واالتصال بأولياء األمور عن طريق الهاتف. وقد أصبحت مبرور الوقت 

قريبة من العديد من األسر وبدأ العديد من األطفال في احلضور للمدرسة.

ابتكرت سونيتا طرًقا جديدة للحفاظ على مشاركة الطالب في األنشطة. واعتماًدا على ما تلقته من تدريب، نظمت الطالب في 

مجموعات صغيرة وحملتهم مسؤولية تنظيم أنشطتهم. وقد ساعد هذا في تكّون شعور لدى الطالب بامتالكهم للبرنامج، 

وجعلها واحدة من أبطال املجتمع املفضلني في املدرسة. 

وكمتعلمة نابغة، تعلمت أيًضا الكثير من املنسقني ومن التدريب. واستخدمت ذلك ملساعدة األطفال في مجتمعها في 

دراستهم. وقبل االلتحاق ببرنامج SDPP، لم تكن معروفة في مجتمعها. وبعد أن أصبحت بطلة مجتمع بفترة وجيزة، بدأت 

األسر في طلب مقترحات لتحسني نسب جناح طالبهم. يقول أحد اآلباء، “نريد أن تصبح ابنتنا مثل سونيتا. فهي تلهم 

الناس بقدراتها. وال نشعر مطلًقا بأنها غريبة.”

لقد كان لعمل سونيتا في البرنامج تأثير إيجابي على حياتها في املنزل. يقول والدها، “لقد أصبحت واثقة جًدا من نفسها. 

إنها تعرف كيف يسير العالم من حولها. لقد كانت تفعل كل ما ُيطلب منها في السابق. أصبح اآلن لديها آراؤها اخلاصة 

ونطلب نصيحتها عند اتخاذ القرارات.”

لم تعد بحاجة إلى رفقة والدها في جميع اجتماعات برنامج SDPP. إنها تسافر اآلن وحدها وتعمل بشكل مستقل. ونظًرا 

لتفانيها ودوافعها، وافق والداها على مواصلتها لدراستها واحلصول على وظيفة. لقد التحقت اآلن بالكلية ومن املتوقع أن 

حتصل على وظيفة جيدة حتى تستطيع مساعدة والديها. إنها تتطلع لالنضمام إلى مؤسسة تعمل مع الناس ملساعدتهم على 

تطوير أنفسهم. 

*استناًدا إلى قصة ظهرت أواًل في “أوقات وحياة أناندشاال”، وهو منشور خاص ببرنامج SDPP مت نشره بواسطة Quest، شريك 

برنامج SDPP في الهند.

حتقق أحالمها من خالل مساعدة اآلخرين*
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قم بإشراك الطالب في أنشطة جمع 
األموال لدعم برنامجهم وتوسيعه.

من احملتمل أن يحتاج الطالب إلى فرص تعليمية وأنشطة المنهجية 

أكثر من املدارس وميكن لألنظمة املدرسية حتمل ذلك. قد يواجه 

بعض الطالب صعوبة في شراء بعض األشياء مثل املذكرات، أو 

األجهزة، أو األحذية، أو الشورتات، أو القفازات أو غيرها من 

األشياء الالزمة ليتمكنوا من املشاركة الكاملة في أنشطة معينة. قد 

ُيقلل هذا من املشاركة، خاصة بني الطالب األكثر عرضة للخطر. 

في حالة عدم وجود دعم من احلكومة، قد حتتاج إلى جمع أموال 

محلًيا لتلبية احتياجات برنامج اإلثراء التعليمي.

من املهم أن تتيح املدارس واألنظمة املدرسية الفرصة جلميع 

الطالب للمشاركة بغض النظر عن حالتهم االقتصادية. من املرجح 

أن يكون بعض الطالب املعرضني خلطر التسرب من أسر تعاني 

اقتصادًيا. نظًرا ألن برنامج اإلثراء التعليمي قد مت تصميمه للحد 

من مخاطر تسرب الطالب، قد يكون من الضروري أن تقوم 

املدارس بجمع األموال محلًيا بحيث يتمكن كل طالب من املشاركة. 

جنحت املدارس في كثير من البلدان في حتفيز الطالب وأولياء 

أمورهم على ترتيب األنشطة احمللية جلمع األموال وتنفيذها. موضح 

أدناه أربع أساليب جلمع األموال.

1(  التقدم بطلب للحصول على املنح من الهيئات احلكومية 

واملنظمات غير احلكومية والسفارات واملؤسسات: يجب أن 

يتواصل العاملون والطالب املشاركون في برنامج اإلثراء التعليمي 

مع احلكومة، واملنظمات غير احلكومية ورجال األعمال في املجتمع 

ملعرفة ما إذا كانوا يعرفون البرامج احلكومية، واملنظمات غير 

احلكومية، والسفارات واملؤسسات التي لديها برامج ِمنح لدعم 

األنشطة التعليمية. على سبيل املثال، قامت أربع مدارس في 

مناطق ريفية باملغرب بإعداد طلبات منح لصندوق التنمية 

االجتماعية الذي ترعاه احلكومة وتلقت دعًما لشراء حافالت لنقل 

الطالب من املدرسة وإليها. وفي البرازيل، أرسلت إحدى املدارس 

طلًبا إلى السفارة اليابانية لتزويدها بأجهزة كمبيوتر لنادي 

الكمبيوتر بعد املدرسة. اشترت السفارة اليابانية أربعة أجهزة 

كمبيوتر وقدمتها للمدرسة كما وفرت مكاتب وكراسي جديدة. لن 

تنجح جميع طلبات املنح، لكن كما هو حال الكثير من األشياء في 

احلياة، إذا لم حتاول، فلن تنجح. 

2(   إنشاء مشروعات تعاونية:  في العديد من املجتمعات، تنفذ 

الهيئات احلكومية واملنظمات غير احلكومية أنشطة أو تخطط لتنفيذ 

أنشطة ميكن للمدارس املشاركة فيها لتعزيز جهودها للحد من 

حاالت التسرب. قد تساعدك اخلطوات التالية في االستفادة من 

هذه الفرص: 

أ.  قم بإجراء استطالع سريع في املجتمع لتحديد املنظمات 

والهيئات احلكومية التي قد ميكنك التعاون معها.

ب.  ينبغي أيًضا للعاملني، وأولياء األمور والطالب استخدام 

شبكاتهم الشخصية واملهنية لتحديد الهيئات احلكومية واملنظمات 

غير احلكومية التي تقوم بتنفيذ مشروعات في مجتمع املدرسة.

ج.  ينبغي للعاملني باملدرسة والطالب حتديد مواعيد مع هذه 

املنظمات ملعرفة نوع املشروعات واألنشطة التي هم بصدد املشاركة 

فيها، ومشاركة املعلومات اخلاصة ببرامج اإلثراء التعليمي اخلاصة 

بهم وبحث إمكانية التعاون. 

د.  من املرجح أن حتدد مشروًعا أو أكثر أو منظمة أو أكثر ميكنك 

التعاون معها لتعزيز جوانب برنامج اإلثراء التعليمي.

هـ.  استكشف أيًضا فرًصا ملشاركة جمعيات الشباب احمللية أو 

النوادي الرياضية، إن وجدت، التي قد تكون مهتمة بالتعاون مع 

برامج اإلثراء التعليمي اخلاصة بك.

باإلضافة إلى البحث عن مبادرات قائمة للتعاون مع املنظمات غير 

احلكومية، ينبغي على العاملني والطالب البحث عن فرص، خاصًة 

مع املنظمات غير احلكومية احمللية، إلعداد مقترحات مشتركة 

للمشروعات التعاونية التي تتيح للمدرسة إمكانية تعزيز املبادرات 

للحد من التسرب من خالل نظام اإلنذار املبكر EWS وبرنامج 

اإلثراء التعليمي.
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3(  الشراكة مع الشركات احمللية: قد تكون الشركات الكبيرة 

والصغيرة التي توجد بالقرب من املجتمع أو التي تقوم بأعمال في 

املجتمع مهتمة مبشاركة املدرسة للمساعدة في تنفيذ بعض أنشطة 

برنامج اإلثراء التعليمي. قد تتضمن الشراكة مساهمات نقدية 

مباشرة و/أو مساهمات عينية. على سبيل املثال، تلقت بعض 

املدارس في أحد مجتمعات البرازيل أجهزة رياضية من إحدى 

شركات توزيع املشروبات احمللية. في املقابل، قامت املدرسة بتعليق 

الفتة باسم الشركة على جانب املدرسة خالل األنشطة الرياضية 

التي تتم بعد املدرسة. قدمت إحدى شركات زيت النخيل في 

إندونيسيا للمدارس في مجتمعها ألعاًبا وكتًبا لوحية ملكتبة املدرسة. 

وقامت الشركة أيًضا بتنظيم العاملني بها للتطوع في األنشطة 

التعليمية واألنشطة الالمنهجية في املدرسة.

ال تتم كل اجلهود التعاونية مع الشركات بهذه السهولة. وفيما يلي 

بعض النصائح لتطوير أنشطة تعاونية ناجحة مع الشركات:

ينبغي على العاملني والطالب، قبل زيارتهم إلحدى الشركات   •

للبحث عن إمكانية التعاون، أن يعرفوا أكبر قدر من املعلومات 

عن الشركة وأن يحاولوا اكتشاف ما إذا كانت الشركة قد 

ساعدت في برامج اجتماعية أخرى في املاضي أم ال.

يجب أن يحدد الفريق اثنني أو ثالثة فقط من املشروعات   •

التعاونية املمكنة، وينبغي أن يكون أحد هذه املشروعات على 

نظم طالب املدرسة املتوسطة في جزيرة سومطرة بإندونيسيا متجًرا مدرسًيا صغيًرا لبيع الوجبات اخلفيفة واللوازم املدرسية 

جلمع األموال لشراء أجهزة رياضية لبرنامج ما بعد املدرسة. في بداية العام الدراسي لم يتمكن الطالب من ممارسة 

الرياضة ألن األجهزة كانت معطلة أو مفقودة. وبعد أن أخبرهم مدير املدرسة أنه ال توجد أموال لشراء األجهزة، استأذن 

الطالب إلعادة فتح متجرهم املدرسي جلمع املال لشراء األجهزة. وافق املعلم الذي كان جزًءا من البرنامج الالمنهجي على 

العمل مع الطالب إلعادة فتح املتجر. أعطى مدير املدرسة اإلذن للطالب وقدم لهم قرًضا بسيًطا لشراء األشياء األولية التي 

سيتم بيعها في املتجر. أجرى الطالب استطالًعا لزمالئهم لتحديد األشياء التي يزيد الطلب عليها ثم سافروا إلى بلدة 

مجاورة لشراء هذه األشياء من متجر لبيع اجلملة.

افتتح الطالب متجرهم في مساحة صغيرة قاموا بتنظيفها، وقاموا بالترويج للمبيعات على أنها وسيلة جلمع األموال لشراء 

األجهزة الرياضية. متكن الطالب من رد القرض للمدير في خالل شهر واحد وبدأوا في جمع األرباح لشراء األجهزة التي 

يريدونها. وفي خالل شهرين، ربحوا ما يكفي من املال لشراء كرتي قدم وبدأت الفرق في اللعب. وبعد مضي ثالثة شهور 

جمعوا ما يكفي من املال لشراء شباك املرمى. كما قاموا أيًضا بجمع أموال لشراء الشورتات، والتيشيرتات واألحذية 

اخلاصة بكرة القدم للطالب املشاركني في برامج ما بعد املدرسة. وبنهاية العام الدراسي اشتروا أيًضا مجموعتني من 

األجهزة اخلاصة برياضة تنس الريشة. 

ذكر املعلم الذي ساعد الطالب في جمع األموال أن أحد مزايا جمع الطالب لألموال لشراء األجهزة هو حرصهم الشديد على 

األجهزة واالعتناء بها. “ لقد حافظوا على نظافة األجهزة وصيانتها؛ مع إرجاع األجهزة ألماكنها بعد االنتهاء من اللعب دون 

أن ُيطلب ذلك منهم. “ 

يجمع الطالب األموال لألجهزة الرياضية
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األقل مساهمة نقدية لتغطية تكاليف األنشطة الصغيرة. 

قم بتضمني طلب للحصول على مساهمة عينية مثل استضافة   •

الشركة لبعض األنشطة؛ أو تطوع العاملني في الشركة للعمل 

كمعلمني و/أو مدربني في املدرسة.

غالًبا ما يعتمد بدء عالقات تعاونية ناجحة على ما يلي: 

االستعداد بأنشطة محددة تثير اهتمام مسؤولي الشركة.  •

يجب أن تتضمن جميع األنشطة املقترحة مزايا واضحة   •

للشركة، وليس لبرنامج اإلثراء التعليمي ملدرستك فحسب.

ابدأ بأنشطة صغيرة وبسيطة تنطوي على مخاطر فشل   •

محدودة وتتطلب استثماًرا بسيًطا نسبًيا. ابدأ في إقامة عالقة 

مع الشركات التي تتواصل معها. تبدأ جميع العالقات بسيطة. 

استعد القتراح طرق مختلفة ميكن للشركة املساهمة من خاللها   •

في برنامج اإلثراء التعليمي لديك. إن الشراكات التي تبدأ 

بتبرعات عينية بسيطة أو تطوع العاملني قد تنتهي بتبرعات 

مالية بعد أن تكتسب الشركة ثقتها في قدرة املدرسة على 

حتقيق النجاح. 

قم بالتخطيط للمستقبل من خالل دعوة موظفي الشركة ملدرستك   •

لالطالع على برنامج اإلثراء التعليمي لديك أثناء تنفيذه. 

بعد تلقي مساهمة، ينبغي على العاملني والطالب التواصل   •

بانتظام مع الشركاء بشأن قيمة مساهمتهم والتعرف على 

مساهماتهم في األحداث اخلاصة باملدرسة

تعليقات ختامية

1 توبنج ك )2008(.  التعلم مبساعدة األقران:  دليل عملي للمعلمني. نيوتن بوالية ماساشوستس: بروكلني بوكس.

4(  حتديد أحداث وأنشطة جلمع التبرعات وتنفيذها في 

املدرسة:  قد يريد العاملون لديك والطالب التفكير في تنظيم 

أنشطة جمع أموال في املدرسة. وكخطوة أولية ميكن املشاركة في 

أنشطة عصف ذهني لتحديد األنشطة التي تسهم في جمع أكبر 

قدر من املال بأقل جهد وتكلفة.

قد ميكنك تنظيم مسابقة ألفضل أفكار جمع املال. بحيث يتلقى 

اجلوائز من يقدم أفضل أفكار، بناًء على حكم فريق من العاملني 

والطالب. فيما يلي بعض املقترحات لتنظيم هذا النوع من 

املسابقات وإدارتها.

يجب تنظيم املسابقة حسب الصف الدراسي حتى يتنافس   •

الطالب من نفس األعمار.

ينبغي تشجيع الطالب للتحدث بشأن املسابقة مع أولياء   •

أمورهم ورجال األعمال احملليني كنوع من عملية جمع األفكار 

اجليدة. 

ميكن للطالب العمل بشكل منفرد أو في فرق مكونة من   •

عضوين إلى أربعة. 

ينبغي على كل من األفراد والفرق التقدم بفكرة واحدة أو   •

اثنتني فقط. 

يجب على الفريق املنظم وضع قواعد واضحة للمسابقة وإعداد   •

“منوذج إرسال أفكار جمع األموال” )راجع امللحق الرقمي 

للحصول على منوذج( الذي يستخدمه األفراد إلرسال 

أفكارهم. سيسهل استخدام منوذج اإلرسال مهمة الفريق في 

تقييم اإلدخاالت املختلفة. 

قم بتجميع فريق تقييم مكون من العاملني باملدرسة والطالب   •

ورجال األعمال احملليني. قم بإعداد نظام تسجيل لتمكني فريق 

التقييم من تصنيف األفكار املختلفة وحتديد األفكار الفائزة. 

مبجرد اإلعالن عن األفكار الفائزة، سيحتاج الفريق إلى العمل   •

مع الفرق التي أنشأت األفكار لتحديد جدول زمني لتنفيذ 

أنشطة جمع األموال.
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ملاذا يتعني مراقبة برامج اإلثراء التعليمي؟
تعتبر برامج اإلثراء التعليمي جزًءا من برنامج مدرسي كامل يدعم 

النجاح األكادميي عن طريق التعليم وبناء بيئة تعلم إيجابية من 

خالل األنشطة الالمنهجية. قد تساعد برامج اإلثراء التعليمي في 

منع الطالب من التسرب املدرسي عن طريق زيادة النجاح 

األكادميي للطالب وزيادة تعلقهم باملدرسة. يعمل هذا بدوره على 

حتسني حضور الطالب، وتوجهاتهم وسلوكياتهم، مما يؤدي إلى 

حتسن األداء والسلوك. 

حتتاج برامج اإلثراء التعليمي إلى التعديل والتحسني أثناء تنفيذها. 

وليس من املمكن توقع جميع العوامل واملتغيرات خالل عملية 

التصميم. إن أكثر البرامج جناًحا هي تلك التي جتمع البيانات من 

أنشطة املراقبة املستمرة ملعرفة اإلجراءات الناجحة واإلجراءات 

التي حتتاج إلى حتسني ثم تستخدم هذه املعلومات لتحسني 

البرنامج. ستساعد أنشطة املراقبة املدارس في معرفة ما إذا كان 

البرنامج يلبي أهدافها ويحقق النتائج املرجوة أم ال. باإلضافة إلى 

ذلك، ستساعد املراقبة مدراء البرنامج ومسؤولي وزارة التعليم في 

معرفة ما إذا كان يتم تنفيذ البرامج على النحو املخطط له أم ال. 

ستقدم املراقبة أيًضا دعًما مستمًرا ملدراء املدارس، واملعلمني 

وغيرهم إلبقائهم على املسار الصحيح، ومساعدتهم في حتسني ما 

يقومون به، وتوفير معلومات حول توسعة نطاق البرنامج. 

يتطلب إنشاء البرامج التعليمية والالمنهجية وتنفيذها واحملافظة عليها قدًرا كبيًرا من اجلهد والتمويل. لذلك من املهم 

معرفة ما إذا كان استثمارك في برنامج اإلثراء التعليمي يحدث اختالًفا إيجابًيا في موقف الطالب من املدرسة، أو 

يؤدي إلى زيادة احلضور واحلد من التسرب. ملعرفة ما إذا كان برنامجك يحقق النتائج اإليجابية املرجوة، ستحتاج 

إلى مراقبة األنشطة وجمع البيانات بشأن التغييرات التي تتوقع حدوثها في املدرسة. 

تتناول هذه الوحدة بالتفصيل طريقة مراقبة األنشطة التعليمية واألنشطة الالمنهجية لضمان تنفيذها بالشكل املخطط 

له وحتقيق النتائج املرجوة. كما أنها تعرض اخلطوات الالزمة ملراقبة البرنامج، وتناقش األدوار التي سيقوم بها 

أصحاب املصلحة املختلفني في مراقبة البرنامج، وحتدد بعض األدوات املتوفرة ملراقبة النشاط، وتناقش كيفية حتليل 

البيانات التي جمعتها وإعداد التقارير، ومشاركة املعلومات واستخدام الدروس التي تعلمتها لتحسني برامج اإلثراء 

التعليمي اخلاصة بك.

مراقبة البرامج الالمنهجية
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ما هي العناصر الرئيسية لبرنامج املراقبة 
الفعال؟

تستخدم أفضل برامج املراقبة مجموعة متنوعة من األساليب 

واألدوات ملراقبة أنشطة اإلثراء التعليمي وجودة تنفيذها. يصف 

النص التالي بعض األنشطة والعمليات املستخدمة ملراقبة برنامجك 

بنجاح.

حدد األسئلة.  حدد مجموعة من األسئلة التي ستساعدك في 

معرفة كيفية تنفيذ برنامج اإلثراء التعليمي اخلاص بك بشكل جيد. 

ميكن حتديد هذه األسئلة بواسطة فريق إدارة البرنامج، ومسؤولي 

وزارة التعليم، ومدراء املدارس وغيرهم من أصحاب املصلحة. 

ينبغي أن تركز هذه األسئلة بوجه عام على ما يلي:

حضور الطالب في املدرسة واألنشطة التعليمية واألنشطة   •

الالمنهجية التي سجلوا أنفسهم لاللتحاق بها؛

رضا الطالب عن البرامج التعليمية والالمنهجية التي يشاركون   •

فيها؛

أداء الطالب في الفصول العادية والبرامج التعليمية   •

والالمنهجية التي يشاركون فيها؛ و

إدارة برامج اإلثراء التعليمي على مختلف املستويات - على   •

سبيل املثال، على مستوى الوزارة، وعلى مستوى املنطقة وعلى 

مستوى املدرسة - استناًدا إلى طبيعة البرنامج.

فيما يلي بعض األسئلة التي قد تريد استخدامها في برنامج 

املراقبة اخلاص بك: في نهاية هذه الوحدة يتم تضمني تلخيص 

أكثر تفصياًل لألسئلة احملتملة اخلاصة باملراقبة وكيف ومتى تتم 

اإلجابة عليها.

تتضمن أسئلة املراقبة الرئيسية:

من األشخاص الذين مت تدريبهم ليصبحوا معلمني أو منسقني؟  •

ما مستوى أداء املشاركني أثناء التدريب؟  •

هل تبدأ جلسات التعليم واألنشطة الالمنهجية في موعدها وتتم   •

وفًقا للجدول أم ال؟ 

هل يتبع املعلمون التوجيهات املخصصة للجلسات التعليمية؟  •

هل يتبع املعلمون واملنسقون املبادئ اخلاصة بجودة برامج   •

اإلثراء التعليمي؟

ما هي التحديات التي يواجهها املعلمون واملنسقون في تنفيذ   •

اجللسات التعليمية واألنشطة الالمنهجية؟

منذ بدء األنشطة الالمنهجية هل يوجد أي تغيير في نسبة   •

حضور الطالب العادية في املدرسة؟ 

إنشاء أدوات املراقبة. سيتم تنفيذ برنامج املراقبة بشكل أسهل من 

خالل استخدام أدوات مختلفة جلمع البيانات. وبداًل من إنفاق املال 

وتضييع الوقت في إنشاء أدوات مراقبة جديدة، قد تفضل اقتباس 

بعض أدوات املراقبة املطبقة في برنامج SDPP وتكييفها مبا 

يتالءم مع برنامجك. قام كل برنامج من برامج SDPP في البلدان 

املختلفة بإنشاء مجموعة من أدوات املراقبة. اختر األدوات التي 

 SDPP تلبي أهدافك. أدوات املراقبة التالية اخلاصة ببرنامج

مضمنة في امللحق الرقمي للوحدة الثامنة:

مناذج تسجيل الدورات التدريبية للمنسقني  •

مناذج سجالت حضور املعلمني واملنسقني والطالب  •

دقة أدوات التنفيذ، مبا في ذلك مناذج املالحظات وقوائم   •

املراجعة

سجالت املدرسة، وتتضمن:  •

- سجالت حضور الطالب

- بطاقات التقارير اخلاصة بالطالب

- سجالت حضور املعلمني

- دفاتر الزيارات

- بطاقات التقارير اخلاصة باملدرسة

- تقارير املدرسة بشأن التقدم احملرز

مناذج املراقبة الدورية  •

االستطالعات واالستبيانات  •

بروتوكوالت ومناذج حلقات النقاش املركز.  •

التوجيهات الواردة أدناه هي منوذج إطار عمل ملراقبة برنامجك.
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FGD يشارك أولياء األمور في حلقة نقاش مركز
 كجزء من أنشطة املراقبة لبرنامج SDPP في طاجيكستان. أسهم إشراك أولياء األمور 

 في مراقبة برنامج اإلثراء التعليمي في متكني الفريق من جتميع بيانات بشأن سلوكيات 

الطالب في املنزل.
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كرييتف أسوشيتس انترناشونال

منوذج إطار عمل ملراقبة برنامج اإلثراء التعليمي

ما هي األدوات واألساليب واإلجراءات التي ميكن ما هي األسئلة التي يتعني اإلجابة عليها؟
استخدامها؟

منوذج تسجيل الدورات التدريبية

قوائم حضور املعلمني/املنسقني

قوائم مراجعة املالحظات 

أسئلة االستطالع، بروتوكول حلقة النقاش املركز

قوائم حضور الطالب

منوذج مراقبة السلوك، تقارير التقدم، بطاقات 
تقارير الطالب

سجالت املدرسة، بروتوكول حلقة النقاش املركز

سجالت املدرسة اخلاصة باجتماعات أولياء األمور، 
بروتوكول حلقة النقاش املركز

أسئلة االستطالع، بروتوكول حلقة النقاش املركز

قائمة مراجعة املوارد، أسئلة االستطالع، بروتوكول حلقة النقاش 
املركز، منوذج مالحظات الدورة

منوذج مالحظات الدورة، أسئلة االستطالع، بروتوكول حلقة 
النقاش املركز

أسئلة االستطالع، بروتوكول حلقة النقاش املركز

سجالت املدرسة اخلاصة باحلضور لكل فرد

االختبارات السابقة والالحقة، واملالحظات الناجتة عن جلسات 
التدريب العملي، وقوائم احلضور اليومي

من األشخاص الذين يتم تدريبهم ليصبحوا معلمني 
أو منسقني؟

هل يدير املعلمون/املنسقون أنشطة اإلثراء التعليمي في 
الوقت املخطط؟

هل يدير املعلمون أنشطة اإلثراء التعليمي كما هو 
مخطط لها؟ 

ما هي مالحظات املعلمني/املنسقني بشأن 
البرنامج؟

هل يحضر الطالب أنشطة اإلثراء التعليمي كما هو 
مخطط؟

ما هو مستوى أداء الطالب في أنشطة اإلثراء 
التعليمي؟

ما هي التغيرات التي طرأت على نسب تسرب 
الطالب خالل فترة البرنامج؟

هل يشارك أولياء األمور في البرنامج؟

ما الذي يقوم به أولياء األمور لدعم البرنامج؟

هل تلقت املدرسة األجهزة واملواد التي 
يوفرها البرنامج؟ 

هل يتم استخدامها بفاعلية؟

هل يتم استخدام الفصول، واملالعب واملنشآت املدرسية 
األخرى في هذا البرنامج بفاعلية؟

ما هي مالحظات الطالب على البرنامج؟

ما هي التغيرات التي طرأت على نسب 
حضور الطالب في الفصول العادية خالل 

فترة البرنامج؟

ما هو مستوى جودة أداء املشاركني في تدريب املعلمني/
املنسقني؟

اجلدول 8أ

التدريب

تنفيذ البرنامج في املدرسة

إشراك أولياء األمور/املجتمع

املوارد

تابع
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منوذج إطار عمل ملراقبة برنامج اإلثراء التعليمي

متى ستتم املراقبة؟من الذي سينفذ برنامج املراقبة؟
النهايةالبداية

X )أثناء التدريب(

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

بداية التدريب ونهايته، ونسبة احلضور 
اليومي

املدربني وكبار املدربني

مدير املدرسة

مسؤولو البرنامج،
املدير

مسؤولو البرنامج،  
املدير

مسؤولو البرنامج،  
املدير

املدير، مسؤولو 
البرنامج

 مسؤولو البرنامج،  
املدير

 مسؤولو البرنامج،  
املدير

مسؤولو البرنامج،  
املدير

مسؤولو البرنامج،  
املدير

مسؤولو البرنامج،  
املدير

 مسؤولو البرنامج،  
املدير

مسؤولو البرنامج

املدربني وكبار املدربني

اجلدول 8أ - تابع

تنفيذ البرنامج في املدرسة

التدريب

إشراك أولياء األمور/املجتمع

املوارد

بشكل منتظم على سبيل 
املثال أسبوعًيا/ يومًيا 

إلى غير ذلك.

تابع

تفتيش سريع من 
وقت آلخر
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كرييتف أسوشيتس انترناشونال

من املسؤول عن مراقبة برنامج اإلثراء 
التعليمي اخلاص بك؟

فريق عمل برنامج اإلثراء التعليمي كما هو مبني في الوحدة الثالثة 

واخلامسة هو طاقم العمل األساسي ملراقبة البرنامج. ينبغي وضع 

خطة تقييم وتنفيذها مع أصحاب املصلحة الرئيسيني وذلك حتت 

قيادة مسؤول ضمان اجلودة أو مدير املراقبة والتقييم. قد يتضمن 

هذا مسؤولي وزارة التعليم والشركاء احملليني.

يلخص اجلدول 8ب في الصفحة التالية أدوار ومسؤوليات العاملني 

في البرنامج الذين يتحملون مسؤولية مراقبة تنفيذ البرنامج ودعمه 

لضمان جودته.

كيف ميكنك إدارة البيانات واملعلومات 
الناجتة عن مراقبة برنامج اإلثراء التعليمي 

وحتليلها؟
ستعتمد طريقة إدارة وحتليل البيانات واملعلومات التي حصلت 

عليها من مراقبة برنامجك في جزء كبير منها على حجم برنامجك، 

وتوفر املوارد ومهارة فريق العمل. لذلك، من املهم قياس كمية 

البيانات ومستوى التحليل الذي ميكن لفريقك التعامل معه. ال جتمع 

بيانات أكثر مما حتتاجها. 

إذا كان فريقك غير قادر على املراقبة ميكنك التفكير في العمل مع 

املجموعات احمللية املتخصصة في املراقبة والتقييم. إذا كنت تعمل 

مع مجموعة خارجية ملراقبة برنامجك، ينبغي ضمان قدرة أعضاء 

فريق برنامجك األساسي على العمل بشكل وثيق مع املجموعة 

إلعداد األجهزة وتوفير طاقم عمل يقوم بعملية اإلحصاء. ستحتاج 

أيًضا إلى العمل مع املجموعة للمساعدة في حتليل البيانات 

وتفسيرها وكتابة التقارير.

قد يكون من املغري جمع الكثير من البيانات من خالل أنواع 

مختلفة من النماذج، واالستطالعات، واملناقشات، ومجموعة من 

السجالت املدرسية، ونسخ السجالت املدرسية، وغير ذلك. تقع 

العديد من البرامج في أخطاء جمع الكثير من البيانات وعدم 

التمكن من إدارتها. إن أكوام املستندات قد ينتهي أمرها إلى غرفة 

التخزين في مكتب البرنامج. قد ال يكون هناك عاملون، أو موارد أو 

أجهزة كمبيوتر كافية إلدخال جميع البيانات وحتليلها.

يتوفر حالًيا عدد هائل من احللول املتنقلة جلمع البيانات، مبا في 

ذلك بعض الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية. قد تتوفر هذه 

األنظمة في موقعك وفي بعض احلاالت ميكن تنزيل برنامج جمع 

البيانات ونقلها مجاًنا عبر اإلنترنت. 

كيف ميكنك مشاركة املعلومات، والدروس 
املستفادة واألفكار مع اآلخرين؟

توجد أسباب عديدة لتنفيذ خطة مراقبة متواضعة ومصممة بشكل 

جيد للبرنامج. أهم سببني هما معرفة:

ما إذا كان يتم تنفيذ برنامجك على النحو املخطط له - وإذا لم   •

يتم ذلك، فستعرف التحسينات املطلوبة وستتخذ اخلطوات 

الالزمة لزيادة دقة تنفيذها؛ و

مدى تأثير البرنامج على املشاركني - هل تتحسن نسبة   •

حضور الطالب؟ هل يتحسن سلوك الطالب؟ هل يتحسن أداء 

الطالب في الدورة التعليمية؟ واألكثر أهمية، هل تنخفض نسبة 

التسرب بني الطالب املستهدفني؟ 

قد تساعد اإلجابة على هذه األسئلة وتوصيل اإلجابات إلى اجلهات 

املعنية واملهتمني اآلخرين بالبرنامج في حتسني البرنامج، واحلصول 

على دعم البرنامج وإمكانية توسيع نطاق البرنامج ليصل إلى املزيد 

من املدارس.

ينبغي تضمني نتائج حتليل بيانات أنشطة املراقبة في التقارير 

املكتوبة والعروض اخلاصة باجلماهير املستهدفة. ستسهم التقارير 

املنتظمة املستندة على أدلة في مساعدة أصحاب املصلحة على فهم 

التقدم الذي يحرزونه ومعرفة النقاط التي حتتاج إلى تركيز اجلهود 
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اجلدول 8ب - يلخص اجلدول أدناه أدوار ومسؤوليات طاقم عمل البرنامج الذين يتحملون مسؤولية مراقبة تنفيذ البرنامج ودعمه لضمان 
جودته.

األدوار واملسؤوليات: 
األنشطة التعليمية واألنشطة الالمنهجية

احللول املمكنةالتحديات احملتملة 

التنسيق مع مدير املدرسة لضمان تنفيذ برامج اإلثراء التعليمي وحضور  •	

الطالب بانتظام وبشكل مناسب.

مراقبة مدى كفاءة تنفيذ األنشطة التعليمية واألنشطة الالمنهجية •	

إجراء “إحصاء فعلي لألشخاص احلاضرين” للتحقق من احلضور لهذا اليوم،  •	

ثم التحقق من سجل حضور الطالب في الفصل لنفس اليوم واألسبوع بالكامل

إجراء املالحظات الصفية وتزويد املعلمني بتعليقات مستمرة بعد الدرس  •	

مباشرًة ملساعدتهم على حتسني استخدام الوسائل التعليمية

مراقبة حالة وسائل التدريس/التعلم، والكتب واألدوات املكتبية؛ ضمان توفر  •	

االحتياجات الالزمة من لوازم ومواد

رفع تقارير لقائد الفريق بشكل شهري حول التقدم الذي حترزه املدرسة، مبا  •	

في ذلك مستوى احلضور في برنامج ما بعد املدرسة، واالقتراحات املقدمة، 

وأي حتديات تواجه البرنامج وكيفية التعامل معها

تصميم أنظمة شاملة للمراقبة وتقييم جودة تنفيذ البرنامج •	

تطوير أنظمة لدعم البرنامج وحل مشكالته التي حتتاج إلى حتسني •	

إجراء “تفتيشات سريعة بني احلني واآلخر” على األنشطة التعليمية واألنشطة  •	

الالمنهجية

إجراء مقابالت غير رسمية وحلقات نقاش مركز لقياس مدى رضاء املستفيدين  •	

من البرنامج واحلصول على مالحظاتهم

جمع تقارير من طاقم العمل امليداني بشكل ربع سنوي •	

إجراء تفتيشات سريعة بني احلني واآلخر على تنفيذ البرنامج في املدرسة •	

عقد ورش عمل تدريبية للمعلمني؛ توفير التدريب املستمر وفرص التوجيه  •	

للمعلمني 

اإلشراف على املسؤولني امليدانيني للبرنامج •	

رفع تقارير ملدير برنامج اإلثراء التعليمي بشكل أسبوعي وشهري •	

اإلثراء التعليمي
طاقم عمل البرنامج 

 طاقم عمل إدارة برنامج
اإلثراء التعليمي

قادة فريق برنامج 
اإلثراء التعليمي
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من أجل دعم البرنامج. ميكن للعمالء أو الداعمني استخدام 

املعلومات لتوسيع نطاق البرنامج أو املساعدة في حتديد اجتاهات 

جديدة للبرنامج.

ال يريد جميع أصحاب املصلحة أو العمالء قراءة تقارير مراقبة 

كاملة خاصة بالبرنامج. سيرغب الكثير في معرفة مدى التقدم الذي 

يحرزه البرنامج. ينبغي إعداد ملخص ملراقبة البرنامج يشمل 

املعلومات األكثر أهمية فقط التي تثير اهتمام معظم أصحاب 

املصلحة. قد يكون أيًضا من الضروري وضع تقارير خاصة 

ألصحاب املصلحة الرئيسيني. على سبيل املثال، قد يحتاج واضعو 

 PowerPoint السياسات التعليمية في وزارة التعليم إلى عرض

تفصيلي يشمل مخططات وبيانات تكون دلياًل على التقدم الذي 

حترزه. ميكن أن يكفي أولياء األمور وأعضاء املجتمع عمل عرض 

تفاعلي يشتمل على أمثلة للنجاح الذي يحققه الطالب. 



 



 قام بإعداد هذا املنشور أشخاص أمريكيون من خالل
.)USAID( الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

وُيعد برنامج SDPP برنامًجا ملدة خمس سنوات بني العديد من الدول، متوله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID، لتقليل تسرب الطالب من 
التعليم األساسي والثانوي. استخدم برنامج SDPP، في الفترة من 2010 حتى 2015، أسلوب البحث التطبيقي لتجربة فعالية تدخالت منع التسرب 

واختبارها في أربع دول: كمبوديا والهند وطاجيكستان وتيمور الشرقية. في عملية مكونة من ثالث مراحل، قام برنامج SDPP بتحديد أفضل 
املمارسات في تدخالت منع التسرب؛ وحتليل اجتاهات التسرب والظروف والعوامل التي تؤثر على التسرب في كل بلد؛ كما قام بتصميم التدخالت 

للحفاظ على الطالب املعرضني للخطر في املدارس وتنفيذ هذه التدخالت وتقييم فعاليتها بدقة، باستخدام جتارب الرقابة العشوائية واجلمع بني األساليب 
الكمية والكيفية.

 

يوفر دليال منع التسرب -دليل برمجة نظام اإلنذار املبكر ودليل برمجة برنامج اإلثراء التعليمي- إرشادات عملية بشأن كيفية تصميم تدخالت منع التسرب 
الناجحة املستندة إلى أدلة وإعدادها وتنفيذها. ميكن الوصول أيًضا إلى كل دليل في مجموعة من وحدات التعلم اإللكتروني القصيرة على الويب والتي 

ميكن الوصول إليها عبر األجهزة احملمولة على www.dropoutpreventionlab.org أو عبر تطبيق قابل للتنزيل لألجهزة احملمولة. كما توفر بوابة 
www.dropoutpreventionlab.org أيًضا الوصول إلى موارد وأدلة منع التسرب األخرى باإلضافة إلى مجتمعات املمارسة للمنفذين وواضعي 

السياسات واملمارسني.

منع التسرب املدرسي

برنامج اإلثراء التعليمي
دليل البرمجة


