
 
 

ة اإلغالق العام االستفادة من  ية المتاحة لتالميذ المرحلة االبتدائية خالل فير ز  الموارد التحفي 

ي ذلك إىل 
ز
ة اإلغالق الحالية، ويعود السبب ف ي فير

ز
التحدي الذي تشكله بات الشعور باليأس واإلرهاق أمران يصاحبان اآلباء واألمهات ف

اف عىل تعليم عملية م عن بعد(  تالميذ  أطفالهم من اإلشر
ّ
ل )التعل ز ة.  المرحلة االبتدائية من الميز م لكلذا و  خالل هذه الفير

ّ
ة   مسنقد ي نشر

ز
ف

م عن بعد 
ّ
ه عىل الدراسة والتعل ز الموارد لالستفادة من االستعانة بها  موأساليب يمكنك المعلومات هذه معلومات عن تشجيع الطفل وتحفي 

ل.  ز هم عىل الدراسة من الميز
ّ
ي األطفال روح الحماسة وتحفز

ز
ي تبعث ف

 التر

 
 

ل:  ز هم عىل الدراسة صعوبات تشجيعالتعليم من الميز ز    األطفال وتحفي 
 األطفال  

ّ
 الواقع الذي فرضته قيود  عىل التأقلم والت   يتمتعون بطاقةبالرغم من أن

ّ
العام اإلغالق  كيف مع محيطهم وتحّمل ظروفه بشترّ أشكالها، إال أن

ي مواقفهم السلبية تجاه التعليم هو أمٌر و  ،ووضعها موضع اختبار ، ونخّص بالذكر هنا تالميذ المرحلة االبتدائية، فاق هذه الطاقة عليهم
ز
 ف
ً
يظهر جليا

ي  
ز
ل، وف ز ي ظهور أساليب وطرائق تعليم جديدة  ال  همأو مهام  همالقيام بواجباتتراخيهم وانكفاءهم عن  المدرسي من الميز

ز
ال تخلو من المشاكل مدرسية، وف

ي  ، وهذا ما نراهالتناقضات  و 
ز
ي استعجال ف

ز
 عدم و  ، أواجبه المدرسي أداء الطفل ف

ّ
ي دروسه، أو  الجهد المناسب ه ل  بذ

ز
ه  افتقارهف

ّ
إىل إظهار ما يدّل عىل أن

 بعض هذه السلوكيات  ،  أو عىل تنظيم نشاطه وأفكاره وسلوكياته  نفسهقادر عىل االعتماد عىل  
ّ
 والجدير ذكره أن

ّ
قد ال تكون وليدة اللحظة مية  التعل

 فرض قيود اإلغالق العام.   تاري    خ سبق ظهورها وإنما 

 

ل ز ة معلومات لدعم التعليم المدرسي من المنز لشبكة  نشر
بوية )    (EKNالمعارف النر

ي ل ز  طالب المرحلة االبتدائيةالدعم التحفي 

 

Dr Eva Vass 



م عن طريق المحادثة افسح 
ّ
 المجال للطفل لكي يتعل

من  يتأتر  العميقة  للمعرفة  التلميذ  اكتساب   
ّ
إن حيث   

ً
اجتماعيا  

ً
نشاطا م 

ّ
التعل  

ّ
ُيعد

، وهي حوارات  الدراسي ي الصف 
ز زمالئه فز المستمرة والمتواصلة بينه وبي  الحوارات 

التأمل   وإىل  اآلراء  تبادل  إىل  الحوار تدعو  عىل  ز  كي 
الير لآلباء  يمكن  ولذا   . التفكي  ي 

فز
ي طور والمحادثة مع أطفالهم  

ي ما تزال فز
وتشجيعهم عىل أن يشاركوهم أفكارهم التر

لآلباء  ويمكن  أفكارهم وصقلها؛  ومراجعة  مهم 
ّ
تعل عملية  ي 

فز والتأمل  واالرتقاء  النمو 
م من خالل المحادثة 

ّ
 أن يعملوا عىل إتاحة الفرص ألطفالهم لالستفادة من التعل

ً
أيضا

ي والمسموع مثل برنامج  والحوار مع الزمالء وذلك عير وسائل االتصال المر
زووم »ت 

Zoom»   ن هذه الطريقة
ّ
أو أّي برنامج من برامج التواصل االجتماعي األخرى. وستمك

الروتيني الطريقة  من  ينتقل  أن  من  واجباته    ةالطفل  انجاز  ي 
فز والسطحية  الشيعة 

، يمكن لآلباء مساعدة أطفالهم  
ً
ا . وأخي  ة أبط  الدراسية إىل أخرى ذات فّعالية أكير ووتي 

مي فردي مع معلميهم، حيث يمكن إقامة هذا النوع من الحوارات 
ّ
ي إقامة حوار تعل

فز
مثل   اضية  االفير المنصات  بإقامة  «Google classroom»عىل  تسمح  ي 

هذه    التر
ي يمكن  

مه التلميذ لمعلمه والتر
َّ
ي تدور حول الواجب المدرسي الذي قد

المحادثات التر
أو  آراء  من  التلميذ  لدى  وما  بعد  عن  م 

ّ
التعل تجربة  عىل   

ً
أيضا فيها  ز  كي 

الير يتم  أن 
احات.   اقير

 

ي التدريس والتعليم 
ز

قة ف
ّ
 افسح المجال لطرق خال

ل، حيث ينصب  بمرونة أكير    يمكن لآلباء أيضا التعامل ز مع التعليم المدرسي من الميز
بية والتعليم عىل القيام باألشياء بشكل سليم ي الير

ز فز كي 
 من ذلك   ،مجمل الير

ً
ولكن بدال

ل لتنمية عادات ذهنية خالقة لدى أطفالهم   ز ة التعليم من الميز يمكن لآلباء استغالل فير
ا إذا أبدى الطفل ممانعة  والتخىلي عن الفكر القائم عىل أسلوب التخطيط والتنظيم. ولذ

ه من  
ّ
 لنا من معالجة األمر عىل نحو مختلف، أي أن

ّ
، فال بد ىلي

ز ي إداء واجب مدرسي ميز
فز

ي 
لم يجد فز إذا  الكتابة بنفسه  اختيار موضوع واجب  الطفل من  يتمكن  أن  المفروض 

يحب كتابة   إذا كان طفلك  أما  نفسه،  ي 
فز االهتمام  يثي   ما  له  دته 

ّ
حد الذي  الموضوع 

ي الشع
ر، فبإمكانه كتابة مراجعات كتابه بأسلوب شعري؛ أما إذا مانع القيام بنشاط مبتز

أو   ل؛  ز الميز ي 
فز األطعمة  ز  بخير له  السماح  فيمكنك  والسعة،  الحجم  حول  جدول  عىل 

. أما أفضل  ي الصف المدرسي
ز لزمالئه فز  حول موضوع معي 

ً
ا  قصي 

ً
بإمكانه أن يضع اختبارا

لسماح لفضول أطفالهم الفطري وشغفهم أن يكون العامل ما يمكن لآلباء القيام به هو ا
الحرة  بالتجارب  للقيام  يحتاجوها  ي 

التر والمساحة  الوقت  وتخصيص  لهم،  الموجه 
ي تنبع من شغف وولع الطفل تكون حافزه 

 المشاري    ع التر
ّ
واالستكشاف غي  المقيد، إذ أن

 عن الذي يدفعه للمشاركة فيها، كما وتمكنه من الحصول عىل معارف جد
ً
يدة، فضال

 أنها مهمة لسالمته وحسن حاله.  

 

احات حول نشاطاٍت   ي نيو ساوث ويلز بعض االقير
بية والتعليم فز يوجد لدى دائرة الير

 :  إبداعية، يمكن االطالع عليها عير الموقع التاىلي

 
https://education.nsw.gov.au/content/dam/mai

n- education/teaching-and-learning/learning-

from- home/parents-and-

carers/documents/learning- 

guidelines/Activities_to_Try.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللذا النفسي  والقلق  بالضغط   
ً
أيضا السلوك  مشاكل  ترتبط  قد  أخرى،  ناحية   نومن 

عليهم   ر 
ّ
يتعذ بحيث  التالميذ  عىل  ه  تأثي  ينسحب  الذي  األمر  الجائحة،  هذه  يكتنفان 

هم. وال عجب  ز ي مكان واحد دون حراك أو اتباع التعليمات أو الحفاظ عىل تركي 
الجلوس فز

ة حماستهم وانعدام الدافع لديهم إىل الدراسة بالرغم من ذلك استجابة 
ّ
 أن تكون قل

ً
أيضا

الذي   للوضع    طبيعية 
ً
فراغا العام  ة اإلغالق  ي فير

لهم فز ل 
ّ
يشك فيه والذي بات  يعيشون 

شبكتهم  لون 
ّ
يشك الذين  المدرسة  ي 

فز زمالئهم  مشاركة  من  حرمانهم  إىل  ى 
ّ
أد اجتماعًيا 

ز   كاء مهمي  ي والتعلم، فهؤالء الزمالء هم شر
ي عملية التفكي  الذهتز

االجتماعية المعتادة فز

اإلحباط الناتج عن واجب مدرسي صعب وأن    والعمل والتواصل معهم من شأنه أن يقلل

يقدم التشجيع ويمنح الدافع الذي يحتاجونه لحّل المسائل الدراسية العويصة. كما وأن 

 إذا لم يتمكن الحصول
ً
بشكل مباشر عىل توجيه ومساعدة معلمه    التلميذ سيفقد أيضا

يك ال تقّل أهميته ع زه عىل التفكي  ويساعده، وهو شر
ّ
 آخر يحف

ً
يكا ن األول، فهو الخبي   شر

. والمعلم الجيد يستطيع  الذي يلجأ إليه عادة للحصول عىل مالحظاته وآراءه ومساعدته

الحماس   إدارة ذلك  ، وبالتاىلي معرفة طريقة  الدراسي ه 
ّ
سير حماسة واندفاع تالميذ صف

ي أعىل وأدتز درجاته، ومساندة المسارات واألهداف التعليمية لكّل تلميذ 
عندما يكون فز

 من مقدرة المعلم عىل تقديم الدعم الفردي لكّل م
ّ
ن تالميذه. إن التعليم عن بعد يحد

 عىل شعور التلميذ بالثقة والرضز عن الذات.  
ً
 تلميذ من تالميذه وهو ما سينعكس سلبا

؟   ي مساعدة طفلي
 كيف يمكننز

ي يمكن من خاللها معرفة ما إذا ك  توجد 
ا العديد من العوامل التر

ً
م كما ذكرنا سالف

ّ
ان تقد

ل. إذن، كيف يمكن لآلباء  ز ة التعليم المدرسي من الميز  اثناء فير
ً
ا ي دراسته متعير

التلميذ فز

 لآلباء أن يدركوا  
ّ
، ال بد

ً
ز أطفالهم عىل الدراسة؟ أوال التعامل مع صعوبات تشجيع وتحفي 

موا 
ّ
وا محّل معلمي أطفالهم أو مدرستهم، فال تنطوي وظيفتهم عىل أن يعل

ّ
  بأنهم لن يحل

ل. يمكن لآلباء  ز اف عىل تعليمهم المدرسي من الميز  وإنما اإلشر
ً
 مدرسيا

ً
أطفالهم تعليما

سع من الوقت أو مكان مناسب، االستعانة باألساليب والطرائق التالية 
ّ
إذا كان لديهم مت

الستغالل   عىل وذلك  هم 
ّ
وتحفز الحماسة  روح  األطفال  ي 

ز
ف تبعث  ي 

التر الموارد 

ي ذاكرتهم:  ، ولخلق تجربة تعلي الدراسة
ز
 م إيجابية تبقر ف

  ي يحتاجها لكي يدرس
 امنح الطفل المكان والمساحة التر

  م عن طريق المحادثة
ّ
 افسح المجال له للتعل

  ي التدريس والتعليم
قة فز

ّ
 افسح المجال لطرق خال

ه إذا كان موضوعه ذو  
ّ
ن الطفل من أداء واجب مدرسي صعب أو حل

ّ
جاذبية  قد يتمك

عي اهتمامه، وذو صلة بنواحي حياته، أو  
ي تسير

خاصة )عىل سبيل المثال، من األمور التر
للطفل   االختيار  عىل  القدرة  تمنح  مماثل،  نحٍو  وعىل  الفطري(.  فضوله  يجذب  كان 
لديه خصائصه   تعّزز  ها 

ّ
أن إىل  باإلضافة  مه، 

ّ
تعل المسيطر عىل عملية  بأنه هو  الشعور 

وبال وتحصيل الفريدة كتلميذ،  الدراسة  تجاه  اإليجابية  مشاعره  زيادة  إىل  تؤدي  تاىلي 
 عن طريق تعديل  

ً
العلم. وبناًء عىل ذلك، يجدر بنا أن نجمع هذه العنارص الثالثة معا

ي تتناسب مع اهتماماته  
ي جدول مهام الطفل اليومية، وذلك بتحديد المهام التر

بسيط فز
السابقة؛ أو تعديل مستوى صعوبة تلك ا اته  لمهام بحيث يكون بمقدور الطفل وخير

ي الوقت ذاته لن يتمكن من إنجازها بسهولة بمفرده؛ أو إعطاء   ،القيام بها 
القدرة    هولكنه فز

عىل االختيار لتشجيع عملية تطوير سلوكيات إيجابية لديه. 
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