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عزيزي املعلّم،
مرحبا بك في دليل املعلّمني لبرنامج األونروا للتعلُّم الذاتي ،والذي يهدف إلى مساااعدتك في اسااتخدام
مواد برنامج التعلُّم الذاتي التي طورتها األونروا ،وذلك لدعم تعلُّم الطلبة سااواء في أوقات الطوارئ أم في
األوقات العادية .
هذا الدليل سوف:
•

يساعدك في التعرف على مواد برنامج األونروا للتعلُّم الذاتي ،وكيفية الوصول إليها.

•

يشرح لك املبادئ األساسية للتعلُّم الذاتي ،وكيف تختلف عن مبادئ التعليم والتعلُّم االعتيادي في
الغرفة الصفية.

•

يعطيك إرشادات محددة حول ﮐيفية استخدام مواد التعلُّم الذاتي في الغرفة الصفية بفاعلية ،أو يدعم
استخدامهاﮭمن قبل الطلبة أنفسهم في المنزل ،في حاالت الطوارئ وفي األوقات العادية.

نأمل ،عزيزي املعلّم ،أن جتد الدليل مفيدا في دعمك الستخدام برنامج األونروا للتعلُّم الذاتي.
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بدأت دائرة التعليم مسيرة إصالح شامل في عام  8100لتعزيز برنامج التعليم في األونروا .وقد مت تصميم
استراتيجية اإلصالح وتطبيقها لعمل على ثالثة مستويات رئيسة ،هي :مستوى السياسات والتشريعات،
ومستوى التنظيم أو إطار العمل ،ومستوى تنمية القدرات الفردية (وقدرات الكادر) .وأربعة مجاالت برامجية
موضوعية مترابطة ،وهي :تطوير املعلّمني ومتكني املدارس ،واملنهاج وتقييم الطلبة ،والتعليم اجلامع،
والتعليم والتدريب التقني واملهني والشباب .وقد أظهر برنامج اإلصالح تأثيرا إيجابيا في حتسني جودة
1
التعليم والتعلُّم ،وفي انخفاض معدالت التسر ّب من املدرسة.
وقد مكّنت استراتيجية االصالح التربوي األونروا من أن تكون أكثر استعدادا وقدرة على االستجابة للصراع
واألزمات ،والتعافي منها وما تقدمه األونروا من خدمات للتعليم في حاالت الطوارئ ييسر طرقا جديدة
ومبتكرة في تقدمي اخلدمة والدعم للمستفيدين ،وما كان هذا ليتم لوال استناده إلى سياسات اإلصالح
التربوي ومبادئه وممارساته ذاتها .ومن هنا سعت األونروا ،في سياق األزمة والصراع املمتد ،وباستمرار؛
لإلستجابة إلحتياجات األطفال والشباب جميعا ،مبا يشمل األطفال األكثر تهميشا لضمان عدم تسربهم
من املدرسة.
يتضمن نهج األونروا للتعليم في حاالت الطوارئ ثالثة مكونات رئيسة:
•

بيئات تعلُّم آمنة :يعالج هذا العنوان االحتياجات اجلسدية والعاطفية لألطفال .ويبني القدرات الفردية
واجلماعية في بيئة التعلُّم لالستجابة النعدام األمن ،ويوفر مساحات التعلم اﻵمنة والدعم النفسي
واالجتماعي لمساعدة الطلبة علﯽ التعامل مع الصدمات وإعادة تأهيلهم.

•

جودة التعلﯾم والتعلُّم :ﯾتضمن ذلك توفﯾر طرق بدﯾلة للتعلم التي قد تساعد في ضمان جودة التعلﯾم لألطفال
الذين ال يستطيعون الذهاب إلى املدرسة بشكل منتظم ،مما قد يضطرهم إلى التعلُّم في أماكن
مختلفة (على سبيل املثال ،منازل أو مساحات تعليمية آمنة) أو إلى استخدام مواد تعليمية مختلفة
(على سبيل املثال ،برنامج التعلُّم الذاتي).

•

التفاعل بني الطلبة واألهالي واجملتمع :يتضمن ذلك حتديد وجمع وإدارة املوارد املتاحة داخل اجملتمع،
باإلضافة إلى بناء الثقة؛ لدعم برنامج التعليم في حاالت الطوارئ.
1

1

أحد طالب األونروا يقوم باستخدام مواد التعلُّم الذاتي في سوريا للدراسة بشكل مستقل في املنزل.
© األونروا  2016التقط هذه الصورة تغريد محمد
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يعد توفير وسااائل التعلُّم البديل ،أحد العناصاار الهامة لبرنامج األونروا في التعليم في حاالت الطوارئ،
حتت بند جودة التعليم والتعلُّم ،وتعتبر األونروا برنامج التعلُّم الذاتي واحدا من وساااا ئل التعلُّم البديل،
سهل تعلُّم املهارات األ سا سية ،ومفاهيم املواد الرئي سية (اللغة العربية ،والريا ضيات،
والذي قد ُصمم لي ّ
واللغة اإلجنليزية ،والعلوم) في حاالت الطوارئ.
مت تصميم برنامج التعلُّم الذاتي أساسا؛ لتلبية االحتياجات التعليمية لألطفال والشباب الذين يعيشون
في حاالت الطوارئ واألزمات .أما بالنسبة للطلبة الذين توفر مدارسهم التعليم في أوقات األزمات،
فيمكنهم أن يستخدموا هذه املواد كمواد إضافية غير نظامية مع املناهج الدراسية ،أو ميكنهم
استخدامها عندما يصبحون غير قادرين على الوصول إلى املدرسة على اإلطالق.
على كل  ،فإن برنامج التعلُّم الذاتي يعد مصدرا غنيا ميكن استخدامه من قبل معلّمي األونروا في األوقات
العادية كملحق إضافي للمناهج الدراسية العادية في املدرسة ،وكذلك ميكن استخدامه لتعزيز تعلُّم
الطلبة في املنزل .كما ميكن للمعلّمني االعتماد على مواد هذا البرنامج لدعم تعلُّم األطفال في الغرفة
الصفية أيضا .وهذا سيجعل األطفال يألفون البرنامج في حاالت الطوارئ فيكونون قادرين على استخدامه.
صمم برنامج األونروا للتعلُّم الذاتي؛ لدعم تعليم املفاهيم واملهارات األساسية في املناهج واملقررات
الدراسية االعتيادية ،مع التركيز على مهارات القراءة والكتابة واحلساب .ويحتوي برنامج التعلُّم الذاتي
لألونروا على املهارات األساسية واملفاهيم ملناهج الدول املضيفة في (غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان
وسوريا) للتأكد من أن يستفيد طلبة األونروا في أقاليم عملياتها جميعا من هذا البرنامج.
يتضمن برنامج األونروا للتعلُّم الذاتي ثالثة مكونات ،وهي:
•

مواد التعلُّم الذاتي ( :)SLMميكن تطوير مواد التعلُّم الذاتي املطبوعة في كل مكتب ميداني .على
سبيل املثال ،مت تطوير مواد للتعلُّم الذاتي في سوريا ،وهي مواد مطبوعة ومتوفرة عبر اإلنترنت للصفوف
 9-0ملواد اللغة العربية واللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم ،مبا يتماشى مع املناهج السورية وحدها،
ولكن ميكنها أيضا خدمة األطفال في األقاليم األخرى.

•

برنامج التعلُّم التفاعلي على اإلنترنت ( :)ILPهو سلسلة من األلعاب التفاعلية على اإلنترنت للصفوف
 9-0ملادتي اللغة العربية والرياضيات ،تتماشى مع املهارات األساسية واملفاهيم ملناهج الدول املضيفة
السلطة الفلسطينية في (غزة والضفة الغربية ،واألردن ،ولبنان ،وسوريا) .ميكن الوصول
لألونروا ومنهاج ُّ
إلى مواد برنامج التعلُّم التفاعلي من خالل املوقع اإللكتروني اخملصص لبرنامج التعلُّم التفاعلي :
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ilp.unrwa.org
احللقات التعليمية التلفزيونية على تلفزيون األونروا :وهي متاحة على موقع يوتيوب .هذه احللقات تق ّدم
املواد األساسية ،وهي :اللغة العربية ،واللغة اإلجنليزية ،والرياضيات ،والعلوم ،للصفوف  ،9-1مبا يتماشى
السلطة الفلسطينية (مت
مع املفاهيم واملهارات األساسية ملناهج الدول املضيفة لألونروا ومنهاج ُّ
تطوير احللقات القدمية خصيصا لغزة والضفة الغربية) ،وميكن أن جتدها عبر املوقع اإللكتروني التالي:
https://www.youtube.com/user/unrwatv

•

برنامج األونروا للتعلم الذاتي
تلفزيون األونروا

مواد التعلم الذاتي

الصفوف 9-1
لغة إجنليزية و لغة
عربية رياضيات وعلوم

الصفوف 9-0
لغة إجنليزية ولغة
عربية رياضيات و علوم

برنامج التعلم
التفاعلي
الصفوف 9-0
رياضيات و لغة عربية
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يختلف منهج التعلُّم الذاتي عن منهج التعليم والتعلُّم االعتيادي في الغرفة الصفية .وسيقدم هذا القسم نظرة عامة
عن مفهوم التعلُّم الذاتي ،وما يعنيه هذا بالنسبة لك في دعم األطفال الستخدام برنامج التعلُّم الذاتي.

1.1
•

ميكن أن يكون منهج التعلُّم الذاتي طريقة تعليمية بديلة فعالة لألطفال الذين لديهم فرصة أقل للذهاب أو الوصول
إلى املدارس أو املؤسسات التعليمية األخرى .هنا ،قد يضطر املتعلُّمني إلى الدراسة في املنزل أو في بيئة تعليمية آمنة
في اجملتمع.

•

يختلف التعلُّم الذاتي عن التعلُّم من معلّم وزمالء في غرفة صفية ،مثال ،يتفاعل املتعلُّمون في التعلُّم الذاتي مباشرة
مع مواد التعلُّم وقد ال يكون لديهم سوى فرص محدودة ملناقشة تعلُّمهم مع املعلّمني واألقران.

•

يتيح التعلُّم الذاتي للمتعلُّمني فرصة حتديد سرعة تعلُّمهم بحيث ميكنهم العمل وفق ايقاعهم اخلاص ،وتكرار احملتوى
إذا أرادوا أو تخطي املعلومات واملفاهيم املألوفة .يجب أن يتمتع الطلبة باالستقاللية والدافعية الذاتية للتعلُّم الذاتي،
وميكن أن تدعم تقدم وتطور املتعلُّمني الكلي.

•

ومع ذلك ،يتطلب التعلُّم الذاتي املزيد من التحفيز الذاتي من الطلبة أنفسهم؛ ألنهم قد يغدوا غير قادرين على طلب
املساعدة أو التغذية الراجعة على الفور 2.وبالتالي؛ فهذا يسترعي من الطلبة أن يكون لديهم مهارات تعلُّم ذاتي قوية
(تعلُّم كيف تتعلُّم) على النحو املبني في الصفحات  5-1مثل :حتديد األهداف والتخطيط ،والتحفيز الذاتي واملثابرة ،وإدارة
الوقت ،والتحكم في االنتباه ،واالستخدام املرن الستراتيجيات التعلُّم ،واملراقبة الذاتية ،وطلب املساعدة والتقييم
الذاتي3.
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=https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.jo/&httpsredir=1&article=1017&context
merc_pubs
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•

ميسر ،حيثما أمكن ،مثل ولي األمر أو أحد أفراد اجملتمع ،مما يفضي إلى أن يحتاج
يجب أن ي ُدعم التعلُّم الذاتي لألطفال من ّ
يسر معلّما مدرَّبا ،إال أنه يفضل
يسر إلى فهم مبادئ التعلُّم الذاتي ،وعلى الرغم من أنه ليس من الضروري أن يكون امل ّ
امل ّ
وجوده؛ ألنه على األقل سيساعد في حتفيز األطفال وتوجيههم ،وسيساعدهم على فهم املفاهيم وممارسة املهارات،
وميكنه أيضا أن يلعب دورا رئيسا في تقييم التقدم احملرز من الطلبة ،على سبيل املثال ،من خالل تسجيل تقدم الطالب
في ملف األداء  /اإلجنازات ،بحيث يتم رصد تقدم املتعلُّم في املواد .يعد ملف األداء /اإلجنازات وثيقة جلمع العينات الرئيسة
لعمل الطلبة على مدار العام ،وغالبا ما يتضمن التأمل الذاتي والتغذية الراجعة من املعلّمني أيضا.

طالبة من األونروا تقوم باستخدام برنامج التعلّم التفاعلي
© األونروا  8102التقط هذه الصورة رشدي سراج

4.2
قد يتطلب التعلُّم الذاتي من املتعلُّمني امتالك بعضا من املعارف واملهارات مثل )0( :مهارات التكنولوجيا
األساسية )8( ،ومهارات التعلُّم الذاتي (تعلُّم التعلُّم) .ومبا أن هذه هي مهارات أساسية ليست فقط للتعلُّم
الذاتي ،ولكن أيضا للتعلُّم مدى احلياة ،فإنه على املعلّمني دمج هذه املهارات األساسية في ممارساتهم
4
التدريسية اليومية.
املهارات األساسية "تعلُّم التعلُّم" التي يجب على املعلّمني تعزيزها من خالل ممارساتهم االعتيادية في
الغرفة الصفية ،هي:
•

حتديد األهداف والتخطيط :تشجيع الطلبة على وضع أهداف التعلُّم اخلاصة بهم والتفكّر بها بشكل
منتظم ،وحتديد االستراتيجيات ،والوقت ،واملوارد الالزمة الالزمة لتحقيقها.

•

التحفيز الذاتي واملثابرة :دعم الطلبة لتحديد استراتيجيات التحفيز الذاتي التي تعمل على
تشجيعهم؛ للتفكّر في أهمية التعلُّم لهم ،ولالستمرار عندما يكون التعلُّم صعبا .وترتبط هذه
باألهداف املوضوعة وعادة مييل الطلبة إلى حتقيق األهداف التي حددوها هم ألنفسهم ،وتلك التي
يشعرون بأنها ذات صلة بحياتهم وتطلعاتهم.

•

إدارة الوقت :تعليم الطلبة استراتيجيات إدارة الوقت؛ مثل :كيفية وضع جدول زمني للدراسة ،وحتديد
أولويات املهام ،وتقدير الوقت الذي يحتاجونه إلكمال املهمة ،وهذا هام لتعلُّمهم ذاتيا.

•

جذب االنتباه :توجيه الطلبة فيما يتعلق بكيفية إنشاء مساحة تعليمية؛ على سبيل المثال :إعداد
منطقة معينة للدراسة في المنزل خالية مما يشتت االنتباه ،ودعمهم تدريجيا لقضاء املزيد من الوقت
في أنشطة التعلُّم ،وتنمية تقديراتهم ملعرفة متى يحتاجون إلى استراحة.

•

االستخدام املرن الستراتيجيات التعلُّم :دعم الطلبة في حتديد استراتيجيات التعلُّم املالئمة ألسلوب
4

4

تعلُّمهم ،وتوضيح مناذج التعلُّم اخملتلفة ،على سبيل املثال :رسم خرائط ذهنية ،وتطبيق ما مت تعلُّمه
على موقف ما في حياتهم اليومية ،وتقدمي عرض قصير ألسرهم عما تعلُّموه.
•

املراقبة الذاتية :تشجيع الطلبة على تسجيل تقدمهم نحو األهداف التعليمية التي وضعوها
ألنفسهم بانتظام ،على سبيل املثال :عن طريق تدوين مالحظات قصيرة عما درسوه ،وتعلُّموه ،وما الذي
سار بطريقة جيدة ،وما الذي يحتاجون فيه ملزيد من العمل .

•

البحث عن املساعدة :تعزيز االستعانة اإليجابية من خالل التأكد من حصول الطلبة على تعليقات
إيجابية وبناءة عندما يطلبون املساعدة .مساعدة الطلبة على التمييز بني الوقت الذي يحتاجون فيه
لطلب املساعدة ،والوقت الذي يجب أن يحاولون معرفة شيء ما بأنفسهم أوال.

•

التقييم الذاتي :منح الطلبة فرصا منتظمة لتقييم تعلُّمهم الذاتي في نهاية الوحدة أو املادة أو
الفصل الدراسي ،أو السنة الدراسية .قم بتشجيع الطلبة على التفكّر في كيفية حتسينهم
لتعلُّمهم بناء على هذه التقييمات الذاتية.

تبني أن مساعدة الطلبة على تطوير مهارات التعلُّم الذاتي لها تأثير إيجابي على إجناز الطلبة ومشاركتهم؛
5
فالطلبة الذين تعلُّموا مهارات التعلُّم الذاتي هم أكثر ميال للقراءة بشكل مستقل في املنزل.
متاشيا مع نهج التعلُّم الذاتي املوصوف أعاله ،تقدم اإلرشادات الواردة أدناه مبادئ وأساليب واسعة ميكنك
تطبيقها بوصفك معلّما في دعم الطلبة في تعلُّمهم الذاتي باستخدام برنامج األونروا للتعلُّم الذاتي.
فيما يلي اإلرشادات الواردة في القسم  5التي تتعلق بدعم استخدام برنامج التعلُّم الذاتي في حاالت
الطوارئ ،في حني تتعلق اإلرشادات الواردة في القسم  6باستخدام برنامج التعلُّم الذاتي بوصفه مكمال
للمناهج الدراسية في األوقات العادية.

5
عندما يكون األطفال غير قادرين على الوصول إلى املدرسة بسبب حاالت الطوارئ ،ميكن استخدام برنامج
التعلُّم الذاتي لتمكني األطفال من االستمرار في دراستهم في املنزل أو في أماكن تعليمية بديلة في حالة
إغالق املدارس لفترة قصيرة أو طويلة .كونك معلّما ،لديك دور مهم في دعم تعلُّم الطفل الذاتي وتسهيله،
اعتمادا على نوع حالة الطوارئ وطولها ،وكيفية استخدام برنامج التع ُّلم الذاتي.
ستجد في الصفحات القليلة اﻵتية إرشادات حول كيفية استخدام املعلّم لبرنامج التعليم الذاتي لطلبته
في مراحل الطوارئ:
• قبل حالة الطوارئ (التأهب)
• خالل حالة الطوارئ (االستجابة)
• بعد حالة الطوارئ (التعافي)
اإلرشادات منظمة كما يأتي:
.0
.8
.3
.1
.5

التأهب)
التعر ّف على برنامج التعلُّم الذاتي وفهم دورك (قبل حالة الطوارئ -
ّ
التأهب)
إعداد طلبتك (قبل حالة الطوارئ -
ّ
التأهب)
الطوارئ
إشراك اجملتمع األوسع (قبل حالة
ّ
فهم دورك في التعلُّم الذاتي لألطفال -ادعمهم (خالل حالة الطوارئ  -االستجابة)
تقدمي الدعم باستمرار لألطفال (خالل حالة الطوارئ  -االستجابة)
5

=https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.jo/&httpsredir=1&article=1017&context
merc_pubs
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 .6إعادة إشراك الطلبة في التعلُّم (بعد حالة الطوارئ  -تعافي)
لكل خطوة إرشادية ،ستجد خطوات تفصيلية ميكنك اتخاذها ،بوصفك معلّما ،وذلك من أجل دعم التعلُّم
الذاتي لألطفال في كل مرحلة من مراحل حاالت الطوارئ.
يجب أن ي ُنظر إلى املبادئ التوجيهية ،في اجلدول أدناه ،على أنها اقتراحات فضفاضة حول كيفية استخدام
موارد برنامج التعلُّم الذاتي في حاالت الطوارئ ،وليست قواعد صارمة وثابتة؛ ألن احتياجات األطفال في كل
نوع من حاالت الطوارئ ،وفي كل مدرسة ومجتمع ،قد تكون مختلفة ،لذا فمن احملتمل أن تطبيق اإلرشادات
أدناه ستكون أكثر فاعلية إذا مت التشاور فيها مع مدير املدرسة ،وخبراء التعليم ،ومعلّمني آخرين ،أو حتى مع
اﻵباء وأفراد اجملتمع.

6

التأهب)
 .0 .0التعرف على برنامج التعلُّم الذاتي وفهم دورك (قبل حالة الطوارئ -
ّ
 0.0أدرس نهج التعلُّم الذاتي (انظر أعاله في الصفحات  .)6-1ناقش مع أقرانك اخلبراء التربويني االختالفات
ميسرا للتعلُّم الذاتي.
بني دور املعلّم في الغرفة الصيفية وبني دوره ّ
 0.8اكتب وصفا ملا تعتقد أنه دورك املتوقع في دعم التعلُّم الذاتي لألطفال .اسأل نفسك أسئلة ،مثل:
•
•
•
•
•

هل لدي خبرة في استخدام مواد برنامج التعلُّم الذاتي فعال؟
بأي الطرق أتوق َّع أن أستخدم برنامج التعلُّم الذاتي؟
ما هو وضع املدارس في منطقتي؟
هل األطفال غير قادرين على الذهاب إلى املدارس بسبب النزاع غالبا ،أو ألسباب أخرى؟
هل يقوم اﻵباء أو غيرهم من البالغني بتنفيذ برنامج التعلُّم الذاتي في مجتمعي؟ هل شاركت
معهم في هذا؟

 0.3راجع جدول موارد برنامج التعلُّم الذاتي (التعلُّم التفاعلي ،تلفزيون األونروا ،ومواد التعلُّم الذاتي) في
والصف.
امللحق  0من هذه الوثيقة الختيار املواد ذات الصلة بناء على املادة
ّ
 0.1تعرف على محتوى املواد في مجال اختصاصك .جرب بعض الدروس بنفسك.
 0.5قم بعمل قائمة حللقات تلفزيون األونروا ،وقائمة لدروس برنامج التعلّم التفاعلي ،وقائمة لوحدات
برنامج التعلّم الذاتي التي ميكن ربطها باملنهاج الدراسي ضمن مجال اختصاصك أو مهارتك.
 0.6تعرف على موارد برنامج التعلُّم الذاتي التي ميكن لألطفال استخدامها من مدرستك و /أو في اجملتمع
(سواء في املنزل أم في مكان آمن بديل) .يعتمد هذا على التكنولوجيا املتاحة .حتى تستطيع استخدام
برنامج التعلُّم التفاعلي مطلوب أن يكون لديك اتصال باإلنترنت وجهاز كمبيوتر محمول  /كمبيوتر
عادي  ،وتلفزيون األونروا .ميكن أيضا مشاهدة حلقات تلفزيون األونروا على الهاتف عبر موقع يوتيوب.

 .8إعداد طلبتك (قبل حالة الطوارئ  -التأ ّهب)
 8.0عرّف طلبتك على موارد برنامج التعلُّم الذاتي من خالل استخدامها بشكل منتظم في الغرفة الصفية
خالل أوقات احلياة العادية ،بحيث ال يُطلب منهم فعل شيء جديد في حاالت الطوارئ.
 8.8طور وعزز مهارات األطفال األساسية في الكمبيوتر من خالل االستفادة من برنامج التعلُّم الذاتي
واملوارد األخرى والوسائط املتعددة في سياق املدرسة.
 8.3شجع الطلبة على استخدام موارد برنامج التعلُّم الذاتي في املنزل ،وللقيام بتمارين إضافية ملا تعلُّموه
باستخدام الكتب املدرسية العادية.
 8.1اطلب من طلبتك احلفاظ على تقدمهم في أنشطة برنامج التعلُّم الذاتي في ملف األداء /اإلجنازات
اجملمع التدريبي الثالث "التقييم لتعليم
(انظر برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصصّ ،
ذي جودة " ،للمزيد من املعلومات حول تطوير ملف اإلجنازات).
مثاال على محتوى ملف اللغة االجنليزية :تأمالت و أفكار في استراتيجيات تعلُّم اللغة التي يستخدمها
املتعلُّم في املدرسة وأماكن أخرى ،باإلضافة إلى مجموعة من أفضل أعماله في اللغة اإلجنليزية في
جملمع التدريبي الثالث من برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص
املدرسة .انظر إلى ا ّ
)https://www.unrwa.org/sbtd-ii (SBTD
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 .3إشراك اجملتمع األوسع (قبل حالة الطوارئ – التأ ّهب )
يسرين اجملتمعيني عنصرا أساسيا في دعم استمرارية تعلُّم األطفال خالل حاالت
 3.0يعتبر أولياء األمور وامل ّ
ميسرين في بيئة
ك
لدورهم
اجملتمع
من
وأفراد
األمور
أولياء
إعداد
على
تعمل
أن
املهم
الطوارئ؛ لذلك ،من
ّ
التعلُّم الذاتي؛ أي عندما يستخدم األطفال املواد في املنزل ،وذلك من خالل:
•

التواصل مع أولياء األمور من خالل مدير املدرسة بتنظيم اجتماعات  /جلسات توعية أولياء
األمور خالل األوقات العادية .ينبغي أن تهدف هذه االجتماعات إلى التأكد من أن يكون أولياء
األمور على دراية ببرنامج التعلُّم الذاتي ،وأن يفهموا كيف ميكنهم تسهيل استخدام برنامج
التعلُّم الذاتي ،عندما ال يتمكن أطفالهم من الوصول إلى املدرسة.

•

وللتعاون مع مدير املدرسة ،قم بإنشاء طريقة للتواصل ،بحيث ميكنك التواصل بشكل منتظم
من خالله ،مع أولياء األمور وأعضاء اجملتمع احمللي في أثناء فترة إغالق املدرسة إلعالمهم مبواد
برنامج التعلُّم الذاتي التي يجب على األطفال استخدامها ،وكيف ميكنهم تقدمي الدعم .سوف
حتتاج هنا إلى اتخاذ قرار بشأن أكثر وسائل التواصل عملية للتواصل مع األطفال وأولياء األمور
يسرين اجملتمعيني ،مثل :الهاتف احملمول ،و املدونة اإللكترونية ،أو غيرها من وسائل
وغيرهم من امل ّ
التواصل االجتماعي.

إنشاء وسيلة اتصال ملشاركة التحديات وإيجاد احللول

 3.8مالحظة حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي:
يسرين
تعد مجموعات الفيس بوك أو الواتس آب طريقة رائعة للبقاء على اتصال دائم مع أولياء األمور وامل ّ
اجملتمعيني وزمالء التعليم اﻵخرين ،ومع ذلك ،فإنه من الهام أن يتم استخدام وسائل التواصل االجتماعي
مبا يتماشى مع سياسات األونروا (انظر املوقع اإللكتروني واملبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم االجتماعية
لالستخدام الرسمي  -نوفمبر :)8101
•
•
•
•
•

تأكد من أن مجموعات الفيس بوك أو الواتس آب هي مجموعات “خاصة" أو "مغلقة" أو "سرّية"
و أ ّن األفراد املشتركني فقط هم القادرين على مشاهدة احملتوى.
ال تستخدم شعار األونروا أو الصور التي تعرض اسم األونروا أو شعارها.
التأكد من أن أي محتوى منشور في اجملموعات يتماشى مع مبدأ حياد األمم املتحدة ويعكس قيمها،
وقم بإزالة أي محتوى ال يطبق هذه املتطلبات.
ال تنشر أي معلومات شخصية عن موظفي األونروا أو املستفيدين منها (مثل أسماء األطفال أو
أرقام الهواتف أو العناوين).
عدم مشاركة االتصاالت الداخلية ملوظفي األونروا أو النشرات الدورية على وسائل التواصل
االجتماعي.
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 .1فهم دورك في دعم تعلُّم األطفال الذاتي خالل حاالت الطوارئ ( االستجابة )
 1.0عند حدوث حالة طوارئ ،ساهم في تقييم األثر الذي قد ُحتدثه احلالة على التعليم املدرسي .هل من
احملتمل أن يكون األطفال خارج املدارس لفترة قصيرة أو طويلة؟ هل سيكون لديهم القدرة على الوصول
غير املنتظم إلى املدارس أم ال؟ من املهم مناقشة هذا األمر مع مدير املدرسة ،وأقرانك ،وإعداد خطة
عمل وفقا لذلك.
 1.8حدد ،إذا أمكن ،أدوات برنامج التعليم الذاتي املرتبطة باملوضوعات املتناولة في املناهج الدراسية التي
كنت ستغطيها في املدرسة خالل تلك الفترة (األسابيع /األشهر) ،وشجع األطفال على استخدام هذه
األدوات في املنزل ،باإلضافة إلى الكتب املدرسية اخلاصة بهم.
يسر لتعلُّم األطفال من جيرانك في منطقتكم ،سواءأ في املنزل أم في أماكن
 1.3يجب أن تلعب دور امل ّ
أخرى آمنة بديلة .إذا كنت تساعد طلبة جددا ،أي من طلبتك في سياق الفصل الدراسي االعتيادي،
فحاول تقييم مستويات محو األمية (العربية) واحلساب (الرياضيات) ومستويات اإلجناز في العلوم واللغة
اإلجنليزية .بهذه الطريقة ميكنك توجيههم إلى املستوى الصحيح في مواد برنامج التعلُّم الذاتي الذي
سيدرسونه.
يسرين اجملتمعيني غير
 1.1ميكنك أيضا القيام بدور "مسؤول التسهيل" في تزويد اﻵباء وغيرهم من امل ّ
املدربني تدريبا مهنيا فيما يتعلق بكيفية دعم تعلُّم األطفال باستخدام برنامج التعلُّم الذاتي ،على
سبيل املثال كيفية حتديد املوارد الالزمة الستخدامها بطريقة مناسبة للمادة التي يتعلّمها األطفال،
ولصفّ هم ،وكيفية تقييم تعلُّم األطفال ،وكيفية احلفاظ على حافزيتهم للتعلُّم.

 .5تقدمي الدعم باستمرار لألطفال خالل حاالت الطوارئ ( االستجابة )
 5.0إذا لم تكن هناك وسيلة اتصال عملية وسهلة للتواصل مع األطفال وأولياء األمور وغيرهم من
يسرين اجملتمعيني كالهاتف اخللوي ،أو البريد اإللكتروني ،أو الواتس أب ،أو الفيس بوك ،أو غيرها من
امل ّ
وسائل التواصل االجتماعي ،فقم بإنشاء واحدة .للحصول على إرشادات حول استخدام وسائل التواصل
االجتماعي ،انظر صفحة  2أعاله.
 5.8الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو الرسائل الداعمة في فترات متفق عليها .تأكد من
أن جميع املشاركني في تيسير برنامج التعلُّم الذاتي يعرفون كيفية التواصل معك للسؤال أو التعليق
يسرين على االلتقاء شخصيا بشكل منتظم ملناقشة اخلبرات
أو االسترشاد .إذا حدث ذلك ،فشجع امل ّ
ومشاركة النصائح وحل املشكالت املتكررة.
 5.3اطلب من اﻵباء وأفراد اجملتمع اﻵخرين إبقائك على إطالع على تقدم األطفال من خالل مواد برنامج التعلُّم
الذاتي .اطلب منهم وصف املشاكل التي يواجهها األطفال في الوصول إلى املواد أو استخدامها ،وقدّم
حلول بسيطة .استخدم الرسائل اخلاصة ملناقشة احتياجات األطفال الفردية.
 5.1شجع اﻵباء ليكونوا فاعلني في حتفيز أطفالهم ملواصلة التعلُّم .قم بتقدمي املشورة لآلباء حول كيفية
دعم احتياجات أطفالهم النفسية خالل األزمة .ميكنك الرجوع إلى إرشادات مواد التعلُّم الذاتي التي مت
تطويرها لآلباء  /مقدمي الرعاية وأعضاء اجملتمع املعنيني دعم تعلُّم طفلك في املنزل باستخدام برنامج
األونروا للتعلُّم الذاتي :دليل للوالدين  /مقدمي الرعاية وأعضاء اجملتمع.
 5.5إذا لم يتم توفير أدوات التقييم الذاتي ضمن مواد التعلُّم الذاتي ،اقترح طرقا للمسؤولني والطلبة
يسرون
لقياس مدى تقدمهم .ق ّدم بعض األسئلة واألساليب البسيطة التي ميكن أن يستخدمها امل ّ
لتقييم تعلُّم األطفال .ميكنك الرجوع إلى التقنيات املوصى بها في دليل اﻵباء  /مقدمي الرعاية وأعضاء
اجملتمع.
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