التعليم في المنزل
نصائح ألولياء األمور
والتالميذ والتلميذات

هانوفر في أبريل 2020

أعزائي التالميذ والتلميذات،
أعزائي اآلباء وأولياء األمور،
إننا جميعا في حالة استثنائية بسبب األزمة الحالية ،ويكاد هذا الوضع يتغير يوميا ً بسبب التطورات السريعة المستمرة ،لهذا
يتوجب علينا دائما ً أن نعيد توجيه أنفسنا ونعيد تفكيرنا وعلينا أن نسلك طرقا جديدة ،وأتقدم لكم بخالص الشكر على
استعدادكم للمشاركة في هذه التحديات والتعامل معها بشكل بناء.
فبعد أسابيع من اإلغالق التام للمدارس تبدأ اآلن مرحلة فتح المدراس تدريجيا ً وبحذر .وبناء على ذلك سوف تُطرح أسئلة
كثيرة وتُــثار مخاوف عديدة ،كل هذه األمور سوف تؤخذ على محمل الجد ،وسيتم الرد عليها بأكمل وجه.
وسنبدأ في مرحلة جديدة على مدار األسابيع القادمة ،لهذا سيكون من الضروري تصميم وابتكار أماكن وطرق تعليمية
جديدة ،وستكون هناك مراحل للتعليم في المنزل ومراحل للتعليم في المدرسة ،وإذا نظرنا بشكل واقعي ،فلن يكون ممكنا ً
البدء في "التعليم المعتاد" بحصص نظامية حتى العطلة الصيفية ،لذلك ال ينبغي ألي أحد منا أن يتوقع حدوث ذلك.
ونحن نخطط أوالً لتحضير وإلعداد امتحانات الشهادة ابتدا ًء من  ،2020/04/27وعقب ذلك سوف نخطط الستدعاء
صفوف النقل التالية على األقل من حين آلخر إلى المدرسة ،وست ُـستخدم هذه الخطة في الوقت الحالي كخطة توجيهية مؤقتة
تخضع للتغيير ،إذا تطلب األمر انتشار العدوى أو صدور تعليمات جديدة ،أما المرحلة رقم  ،Cفهي حتى اآلن ليست سوى
فكرة ،لم يتم التصويت عليها أو تحديدها بعد.
المرحلة C

المرحلة B
الشهادة/النقل

سيناريو
(لم يتم الموافقة عليه بعد)
نهاية مايو حتى نهاية يونيو

المرحلة A
صفوف الشهادة والنقل
2020

2021
18.5.

11

11.5.

4.5.

12

5/6

7/8

9/10

1

2

3

27.4.
13
*9/10

4

22.4.
صفوف
الثانوية
صفوف
اإلعدادية
االبتدائية

"التعليم بالمنزل"  +االستعداد للبدء التدريجي بمساعدة المدرسين وإدارة المدارس
*األسبوع  18من السنة :ينحصر ذلك على التحضير للفحص! تالميذ وتلميذات الصف التاسع والعاشر الذين لن يؤدوا الفحص النهائي لعام
 ،2020ال يبدؤون إال يوم !.5/18

هذه التواريخ تشير إلى مواعيد البدء المخطط له للسنوات المذكورة.

وكما هو مبين في مثال المرحلة االبتدائية ،فسوف تبدأ فصول الصف الرابع في التعليم المدرسي بحذر ابتدا ًء من /04
 ،05كما هو موصوف فيما يلي ،أما بالنسبة لفصول الصف الثالث فسوف تلحق بها بدايـــةً من  05/18وهكذا إلخ.
وسيكون من أكبر التحديات الستئناف التعليم في المدارس أن يحافظ التالميذ والتلميذات من اآلن فصاعداً على وجود
مسافة أثناء تعاملهم االجتماعي اليومي .ومن أجل هذا سوف تطرأ تغييرات تنظيمية في الحياة المدرسية المألوفة سابقا ً.
وسنضطر إلى إلغاء خدمة توصيل الطالب وسيتوجب علينا ضمان المسافة الالزمة بين التالميذ ،لذلك سيتم تعليم التالميذ
والتلميذات بحذر في نصف مجموعات ،وذلك إلى أجل غير مسمى .وست ُقوم إدارة كل مدرسة قريبا ً بإعالمكم بشأن تنظيم
هذه اإلجراءات لديها.
أما بالنسبة للصفوف التي لن تأتي إلى المدرسة ،فسوف تحصل من مدرسيها على واجبات وخطط تعليمية "للتعلم في
البيت" .وسيكون من الضروري تنظيم فترات التعليم المنزلي للعائالت التي بها أطفال في سن التعليم اإللزامي .وبالطبع
فإن هذا لن يكون بديالً بنفس قيمة التعليم النظامي في المدرسة ،فاآلباء ليسوا "مدرسين مساعدين" ،حتى وإن كان
مسموحا ً لهم أحيانا ً بمساعدة أبنائهم ومتابعتهم في التعليم.
عالوة على ذلك فإن االلتزام المدرسي ال يزال قائما ً على إنهاء وتأدية الواجبات المنزلية المفروضة ،ونهدف من ذلك أن
يحافظ التالميذ والتلميذات على مهاراتهم وقدراتهم والعمل على زيادتها رغم القيود الحالية المفروضة ،ونريد بهذه النصائح
مساعدة اآلباء واألبناء على تنظيم فترة "التعليم في المنزل" والعمل على تفعيلها تفعيالً مؤثراً قدر اإلمكان وبدون ضغط.
ويسري من اآلن فصاعدا ً التكاتف والتضامن من أجل التغلب على تحديات األسابيع القادمة ،وأنا على يقين تام أننا سننجح
في هذا معا ً!

مع خالص تحياتي

جرانت هيندريك تونيه
وزير التعليم بوالية سكسونيا السفلى

التعليم في المنزل
 .1نصائح للوالدين وألولياء األمور
من أجل "التعليم في المنزل" يحصل جميع التالميذ والتلميذات من المدرسين على خطط تعليمية وواجبات يجب حلها في
المنزل ،وتساعد النصائح واالقتراحات التالية في تنظيم التعليم والعمل في المنزل تنظيما ً جيدا ً:
تنظيم الروتين اليومي
إن التنظيم اليومي الواضح يعطي إحساسا ً باألمان في حياة يومية متغيرة ،ويمكنك أن تضع مع ابنك خطة يومية تسجل فيها
أوقات المذاكرة وأوقات االستراحة وأوقات الطعام وأوقات ممارسة النشاط وأوقات استخدام األجهزة اإللكترونية .ومن
المهم لجميع األطراف وجود توازن صحي بين أوقات التركيز في العمل وأوقات االستراحة واالستجمام .ويجب عليك
الحفاظ على نظام يومي ثابت ،ألن ذلك يوفر النقاش اليومي ويُغني دائما عن تغيير الخطط اليومية.
تنظيم مكان عمل مناسب
ينبغي أن يتوفر البنك قدر المستطاع مكان عمل هادئ ال تشتت فيه األفكار ،وعليك أن تتأكد أن جميع أدوات العمل متوافرة
"وجاهزة لالستعمال".
المساعدة في تنظيم العمل
ينبغي على ابنك انجاز األعمال والواجبات المقدمة له بنفسه على قدر المستطاع ،إال أن مساعدة بسيطة ليست بالممنوعة بل
ممكن أن تساهم في إيجاد مدخل للفهم أو في وحل مشاكل ناجمة عن سوء الفهم .شجع ابنك إذا صادفته صعوبات أو أسئلة
على التواصل مع المعلمين لالستشارة والمساعدة! إن وضع قائمة تتضمن جميع الواجبات وحذف ما ت ّم إنجازه منها،
سيكون أمرا ً مفيدا ً ومحفزا ً على إظهار التقدم في العمل.
خلق جو إيجابي
إن التعليم والعمل في المنزل يتطلب في هذه الحالة االستثنائية مقدارا ً كبيرا ً جداً من االنضباط الذاتي ،لذلك من المهم خلق
جو إيجابي يتم التعليم فيه بتركيز ،مصحوبا ً أيضا ً بسعادة وبدون ضغط نفسي .ويعتبر ضغط األداء ورفع سقف التوقعات
أمرا ً هدّاما ،ولن يؤدي إلى نجاح أفضل في التعليم .والمطلوب هو كثير من الصبر والطمأنينة وأيضا ً قدر جيد من الفكاهة
والمرح!
مالحظات عن تقييم األداء
ال ينبغي أن يتم التأثير على أي طفل بالسلب بسبب ظروفه التعليمية أو خلفيته األسرية أو بسبب الوضع المنزلي .ولن يتم
تقييم األعمال المقدمة لطالب الصف األول حتى الصف العاشر ،وذلك بسبب االختالف في ظروف "التعليم في المنزل".
ويمكن فحص المعرفة المكتسبة من خالل التعليم في المنزل بعد استئناف الدراسة بالمدرسة في صورة اجراء فحوص
تحريرية أو شفوية أو في صورة تقييم أهداف التعلم .وبالتأكيد سيكون التبادل الهادف بين المدرسين والتالميذ محفزاً على
االستمرار في العمل ،وبالتالي سيؤدي إلى تقدم جيد في التعلم الفردي.

االتصال بالمدرسة
إن معلمي أبنائك سيكون رهن إشارتكم في أوقات االستشارة المحددة لإلجابة على األسئلة أو لالستشارات الفردية.
عروض تعليم رقمية
بالنسبة لألشخاص الذين يبحثون عن مواد تعليمية إضافية ،فسوف يتم جمع وإصدار عروض تعليمية مختلفة للمدرسين
واآلباء والتالميذ والتلميذات على المنصة التعليمية لوالية سكسونيا السفلى ) .(NiBiSوستجد تحت هذا العنوان
 www.lernenzuhause.nibis.deموادا ً تدريسية لكل المواد والمراحل المدرسية ،كما ستجد أيضا قوائم لروابط
وتطبيقات وعروض أخرى للتعليم في المنزل.
 .2نصائح للتالميذ والتلميذات
لقد تغير يومك الدراسي تماما بسبب أزمة فيروس كورونا .وسوف تحصل على واجبات وخطط تعليمية من معلميك
ومعلماتك ويجب عليك تناولها وانجازها بمفردك .وحتى تنجح في ذلك نقدم لك بعض النصائح التالية:
نظم مكان عملك!
احرص على أن يكون مكان عملك مرتبا وهادئاً! واحرص أيضا على أن يكون كل ما تحتاجه إلنجاز عملك جاهزا
لالستعمال ،وحاول منع تشتيت نفسك بالهاتف أو التلفاز أو الموسيقى إلخ!
اجعل لنفسك نظاما يوميا!
إن خطة جيدة وبرنامج يومي منتظم يساعدانك على أال تتشتت ويعمالن على تنظيم جيد في هذا الموقف االستثنائي ،لذلك
اجعل لنفسك خطة يومية – واألفضل بالتنسيق مع والديك – تكتب فيها أوقات التعليم وأوقات الراحة وأوقات الطعام وأوقات
ممارسة النشاط وأوقات استخدام األجهزة اإللكترونية! وعليك أن تقسم واجباتك المقررة عليك أسبوعيا ً في صورة حصص
يومية واضحة ،وحدد بأي الواجبات ستبدأ! نصيحة إضافية :من األفضل أن تنهي الواجبات الغير المحبوبة لك بسرعة!
اعمل بتركيز وبعزيمة للوصول إلى هدفك
اعمل على إنهاء الواجبات التي نويت القيام بها في اليوم وبالتدريج ،وال تشتت نفسك قدر المستطاع أثناء أدائها! وإذا انهيت
واجبا ً من الواجبات ،احذفه من برنامج واجباتك اليومي ،وبذلك سيكون لديك نظرة جيدة عامة بخصوص الواجبات التي لم
يتم تأديتها بعد.
ال تستسلم بسهولة!
بعض الواجبات ستكون سهله عليك ،وستحتاج إلى مزيد من الجهد في البعض اآلخر .كن صبورا! وإذا لم تستطع حلها
بنفسك ،يمكنك االستفسار عن ذلك لدى معلميك ومعلماتك ،فهم تحت أمرك في أوقات محددة لالستشارة ولإلجابة على أي
أسئلتك ،ويجب عليك أن تستغل ذلك.
كافئ نفسك بعد إنهاء عملك ،كأن تستمع على سبيل المثال لموسيقاك المفضلة أو تتصل بصديقتك أو صديقك أو أن تلعب
لعبة مع والديك أو إخوتك أو أن تقوم بفعل أشياء جميلة أخرى تسعدك!

