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    ،                                                                                                                            عّلمعزيزي امل

اسااتخدام  في  مساااعدتكإلى يهدف والذي ، الذاتي تعلُّمبرنامج األونروا للني لعّلمامل ي دليلمرحب ا بك ف
سااواء في أوقات الطوارئ أم في  الطلبة تعلُّملدعم وذلك  ،ها األونرواتي التي طورت  الذا تعلُّمبرنامج ال مواد

 .  األوقات العادية

 : فسودليل الهذا 
 الوصول إليها. وكيفية ،الذاتي تعلُّملاألونروا لبرنامج  مواديساعدك في التعرف على  •
 االعتيادي في تعلُّموالالتعليم مبادئ وكيف تختلف عن  ،الذاتي تعلُّماملبادئ األساسية لل لك شرحي •

 .الغرفة الصفية
 يدعمأو بفاعلية، الغرفة الصفية تي في ذالم التعلُّا مواددام ستخة ايفيکول حددة مح داتشايعطيك إر  •

 . األوقات العاديةفي وطوارئ لت افي حاال، زللمنافي أنفسهم  بةلطلا قبل نمھهامداستخا
                                                                               الذاتي.  تعلُّملل األونروا برنامج الستخدام دعمك في الدليل  مفيدا   أن جتد ،عّلمامل عزيزي ،نأمل
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مت تصميم وقد األونروا.  فيلتعزيز برنامج التعليم  8100إصالح شامل في عام  مسيرة ة التعليمدائردأت ب
، والتشريعات ى السياساتمستو ، هي:على ثالثة مستويات رئيسة لعمل ااإلصالح وتطبيقهاستراتيجية 

أربعة مجاالت برامجية و .(الكادروقدرات )القدرات الفردية ، ومستوى تنمية العمل أو إطار التنظيمومستوى 
اجلامع،  التعليمو الطلبة،اج وتقييم املنهو ،ني ومتكني املدارسعلّم: تطوير املهيو، موضوعية مترابطة

حتسني جودة في  إيجابيا   ا  اإلصالح تأثيربرنامج . وقد أظهر والتعليم والتدريب التقني واملهني والشباب
                              1.املدرسة ب من التسرّ  معدالتانخفاض في ، وتعلُّمالتعليم وال

على االستجابة للصراع  قدرة  استعدادا  و أكثرمن أن تكون ا ورألونا ربويالتاالصالح ت استراتيجية نمكّ وقد 
جديدة طرق ا  يسريفي حاالت الطوارئ م يلتعلوما تقدمه األونروا من خدمات ل والتعافي منها ات،واألزم

اإلصالح سياسات  وما كان هذا ليتم لوال استناده إلى، للمستفيديندعم الوفي تقدمي اخلدمة مبتكرة و
ومن هنا سعت األونروا، في سياق األزمة والصراع املمتد، وباستمرار؛  .ذاتها هوممارسات هومبادئ لتربويا
ا  ، مبا يشمل األطفال األكثر حتياجات األطفال والشباب جميعا  إلبة اإلستجل لضمان عدم تسربهم تهميش 

 من املدرسة. 

 رئيسة:                                                                   مكونات يتضمن نهج األونروا للتعليم في حاالت الطوارئ ثالثة 

الفردية  القدراتيبني ووالعاطفية لألطفال.  اجلسديةاالحتياجات هذا العنوان يعالج   آمنة: تعلُّمبيئات  •
 لنفسيا معدلوا آلمنةا ملتعلا تمساحايوفر و، نألما دامالنع ستجابةلال تعلُّمواجلماعية في بيئة ال

                                                                                                                               .وإعادة تأهيلهم تمادلصا مع للتعاما علی الطلبة دةلمساع الجتماعيوا
 لفاطلأل ملتعلیا جودة نضما في دتساعقد  التي مللتعل یلةدبطرق  رفیوت كلذ نیتضم م:لتعلُّوا ملتعلیاجودة  •

في أماكن  تعلُّممما قد يضطرهم إلى ال ،املدرسة بشكل منتظمعون الذهاب إلى يالذين ال يستط
استخدام مواد تعليمية مختلفة إلى مختلفة )على سبيل املثال، منازل أو مساحات تعليمية آمنة( أو 

                                                                                                     .(اتيالذ تعلُّمسبيل املثال، برنامج الى )عل
احة داخل اجملتمع، املوارد املتدارة إووجمع يتضمن ذلك حتديد  واألهالي واجملتمع: الطلبةالتفاعل بني  •

  الثقة؛ لدعم برنامج التعليم في حاالت الطوارئ.بناء باإلضافة إلى 
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 .سوريا للدراسة بشكل مستقل في املنزلمواد التعلُّم الذاتي في يقوم باستخدام أحد طالب األونروا 

 تغريد محمد هذه الصورة التقط2016 األونروا © 
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 ،التعليم في حاالت الطوارئ األونروا فيبرنامج ل الهامةحد العناصاار البديل، أ تعلُّمال وسااائل توفير يعد
، البديل تعلُّمال ئل وساااامن  واحدا   الذاتي تعلُّملابرنامج األونروا  تبروتع ،تعلُّموال التعليم جودة حتت بند
  والرياضيات، العربية، اللغة) ةيالرئيس وادملافاهيم مو ،املهارات األساسية تعلُّمل يسهّ ل مم  ُص  قد والذي
 .في حاالت الطوارئ والعلوم( ،اإلجنليزية واللغة

التعليمية لألطفال والشباب الذين يعيشون  حتياجاتااللتلبية ؛ أساسا    الذاتي تعلُّمتصميم برنامج المت 
، األزماتأوقات توفر مدارسهم التعليم في  لطلبة الذين لأما بالنسبة  في حاالت الطوارئ واألزمات.

  همميكن ، أونظامية مع املناهج الدراسيةغير واد إضافية مأن يستخدموا هذه املواد كفيمكنهم 
 الوصول إلى املدرسة على اإلطالق. علىغير قادرين ون يصبحعندما استخدامها 

األونروا في األوقات  يمعلّمقبل ميكن استخدامه من  ا  غني صدرا  م يعد الذاتي تعلُّم، فإن برنامج ال على كل  
 تعلُّملتعزيز وكذلك ميكن استخدامه  اهج الدراسية العادية في املدرسة،للمنإضافي العادية كملحق 

الغرفة األطفال في  تعلُّمالبرنامج لدعم  هذا مواداالعتماد على  نيمعّلمللميكن  كما في املنزل. الطلبة
   في حاالت الطوارئ فيكونون قادرين على استخدامه. وهذا سيجعل األطفال يألفون البرنامج. أيضا   الصفية

 املقرراتواملفاهيم واملهارات األساسية في املناهج  تعليم  لدعم ؛الذاتي تعلُّمبرنامج األونروا للصمم 
الذاتي  تعلُّمالبرنامج توي . ويحواحلسابوالكتابة القراءة مهارات  ، مع التركيز على االعتيادية الدراسية
)غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان  في املفاهيم ملناهج الدول املضيفةاملهارات األساسية و على لألونروا
 البرنامج.هذا من جميعا  هاعملياتأقاليم في  األونروا طلبة أن يستفيد تأكد منلل (وسوريا

 : هيو، الذاتي ثالثة مكونات تعلُّميتضمن برنامج األونروا لل

في كل مكتب ميداني. على  املطبوعة  الذاتي تعلُّمميكن تطوير مواد ال (:SLMالذاتي ) تعلُّممواد ال •
متوفرة عبر اإلنترنت للصفوف ووهي مواد مطبوعة  ،في سوريا الذاتي تعلُّمللمواد  سبيل املثال، مت تطوير

، وحدهامبا يتماشى مع املناهج السورية  والعلوم،اللغة العربية واللغة اإلجنليزية والرياضيات  ملواد 0-9
 األخرى. قاليم خدمة األطفال في األ ولكن ميكنها أيضا  

هو سلسلة من األلعاب التفاعلية على اإلنترنت للصفوف  (:ILPالتفاعلي على اإلنترنت ) تعلُّمبرنامج ال •
ملناهج الدول املضيفة املفاهيم املهارات األساسية و، تتماشى مع العربية والرياضياتملادتي اللغة  0-9
سوريا(. ميكن الوصول و، لبنان، واألردنوفي )غزة والضفة الغربية، الفلسطينية  لطةالسُّ ج اهمنو ألونروال

  :برنامج التعلُّم التفاعلي لاخملصص لكتروني اإلوقع املمن خالل التفاعلي  تعلُّمبرنامج الإلى مواد 
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ilp.unrwa.org 

م هذه احللقات تقدّ  متاحة على موقع يوتيوب. وهي :على تلفزيون األونروااحللقات التعليمية التلفزيونية  •
، مبا يتماشى 9-1وهي: اللغة العربية، واللغة اإلجنليزية، والرياضيات، والعلوم، للصفوف  ،املواد األساسية

)مت الفلسطينية  لطةالسُّ منهاج و ونرواأللمع املفاهيم واملهارات األساسية ملناهج الدول املضيفة 
 :التالي اإللكتروني عبر املوقع دهاجت لغزة والضفة الغربية(، وميكن أن  تطوير احللقات القدمية خصيصا  

https://www.youtube.com/user/unrwatv 
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. وسيقدم هذا القسم نظرة عامة الصفية ةالغرف فياالعتيادي  تعلُّمالتعليم والمنهج الذاتي عن  تعلُّمنهج الميختلف 

 الذاتي. تعلُّمستخدام برنامج الالوما يعنيه هذا بالنسبة لك في دعم األطفال  ،الذاتي تعلُّمالعن مفهوم 

1.1
للذهاب أو الوصول ديهم فرصة أقل الذين ل الذاتي طريقة تعليمية بديلة فعالة لألطفال تعلُّمنهج المميكن أن يكون  •

 ةآمن بيئة تعليميةفي إلى الدراسة في املنزل أو  نيتعلُّماملاملؤسسات التعليمية األخرى. هنا، قد يضطر  أولى املدارس إ
  .في اجملتمع

مباشرة الذاتي  تعلُّمفي الون تعلُّمامل مثال، يتفاعل ،وزمالء في غرفة صفية معلّممن  تعلُّمالذاتي عن ال تعلُّميختلف ال •
 . ني واألقرانعلّمهم مع املتعلُّموقد ال يكون لديهم سوى فرص محدودة ملناقشة  تعلُّمال موادمع 

كرار احملتوى ، وتاخلاص ايقاعهمهم بحيث ميكنهم العمل وفق تعلُّمحتديد سرعة  فرصة نيتعلُّمالذاتي للم تعلُّميتيح ال •
، الذاتي تعلُّمة للالذاتي والدافعيةباالستقاللية  الطلبةيجب أن يتمتع  ألوفة.املفاهيم املعلومات وامل يتخطإذا أرادوا أو 

 .الكلي نيتعلُّماملميكن أن تدعم تقدم وتطور و
رين على طلب قاد ألنهم قد يغدوا غير الطلبة أنفسهم؛الذاتي املزيد من التحفيز الذاتي من  تعلُّمومع ذلك، يتطلب ال •

قوية ذاتي  تعلُّمن يكون لديهم مهارات أ الطلبةمن  يسترعي ذافه وبالتالي؛ 2على الفور. املساعدة أو التغذية الراجعة
إدارة والتحفيز الذاتي واملثابرة، ومثل: حتديد األهداف والتخطيط،  5-1( على النحو املبني في الصفحات تعلُّمت كيف تعلُّم)

 طلب املساعدة والتقييمو، املراقبة الذاتيةو، تعلُّمال دام املرن الستراتيجياتاالستخو ،التحكم في االنتباهوالوقت، 
 3.الذاتي
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https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.jo/&httpsredir=1&article=1017&context=
merc_pubs   

الذاتي مللتعل   األونروا برنامج  

الذاتي التعلم مواد  
 

 9-0   الصفوف
 لغةو   إجنليزية لغة
 علوم و رياضيات عربية

  التعلم برنامج
 التفاعلي

 
 9-0  الصفوف

 عربية لغة و رياضيات

األونروا تلفزيون  
 

 9-1 الصفوف
 لغة و إجنليزية لغة
 وعلوم  رياضيات عربية

file:///C:/Users/assefab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/I6S1IJDK/ilp.unrwa.org
https://www.youtube.com/user/unrwatv
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABD174.pdf
https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.jo/&httpsredir=1&article=1017&context=merc_pubs
https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.jo/&httpsredir=1&article=1017&context=merc_pubs
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يحتاج مما يفضي إلى أن  ،اجملتمعأو أحد أفراد  ، مثل ولي األمرحيثما أمكن ،ميّسرالذاتي لألطفال من  تعلُّمدعم اليجب أن يُ  •
َّبا   ا  معلّم يّسراملعلى الرغم من أنه ليس من الضروري أن يكون و، الذاتي تعلُّمإلى فهم مبادئ ال يّسرامل ، إال أنه يفضل مدر

 ،على فهم املفاهيم وممارسة املهارات وسيساعدهم في حتفيز األطفال وتوجيههم،يساعد س وجوده؛ ألنه على األقل
من خالل تسجيل تقدم الطالب  ،، على سبيل املثالز من الطلبةفي تقييم التقدم احملر   رئيسا   ورا  دأن يلعب  وميكنه أيضا  

جلمع العينات الرئيسة  وثيقة / اإلجنازاتملف األداءعد املواد. ي في تعلُّمحيث يتم رصد تقدم امل، بجنازاتاإل األداء / ملففي 
  .أيضا   نيعلّممن امل والتغذية الراجعةالذاتي  التأملتضمن يما  على مدار العام، وغالبا   الطلبةلعمل 

4.2 

 التكنولوجيا مهارات (0مثل: ) املعارف واملهاراتمن  امتالك بعضا   نيتعلُّمالذاتي من امل تعلُّمقد يتطلب ال
 تعلُّمفقط لل تمهارات أساسية ليسهي مبا أن هذه و(. تعلُّمال تعلُّمالذاتي ) تعلُّممهارات الو( 8، )األساسية

ني دمج هذه املهارات األساسية في ممارساتهم علّمعلى املإنه فمدى احلياة،  تعلُّملل ولكن أيضا   ،الذاتي
  4.التدريسية اليومية

االعتيادية في تعزيزها من خالل ممارساتهم  نيعلّماملالتي يجب على  "تعلُّمال تعلُّماملهارات األساسية "
  هي: ،الغرفة الصفية

والتفكّر بها بشكل  اخلاصة بهم تعلُّمعلى وضع أهداف ال ةبالطليع جتش حتديد األهداف والتخطيط: •
 الالزمة لتحقيقها.  واملوارد الالزمة ،والوقت، وحتديد االستراتيجيات منتظم،

التي تعمل على  لتحديد استراتيجيات التحفيز الذاتي ةبدعم الطلحفيز الذاتي واملثابرة: الت •
 ههذ بطتوترصعبا .  تعلُّمالستمرار عندما يكون الوللهم،  تعلُّمر في أهمية اللتفكّ ل تشجيعهم؛

التي ، وتلك ألنفسهمهم  حتقيق األهداف التي حددوهاإلى  ةبالطل مييل املوضوعة وعادةف األهداب
 بحياتهم وتطلعاتهم.  ذات صلة يشعرون بأنها

، وحتديد مثل: كيفية وضع جدول زمني للدراسة استراتيجيات إدارة الوقت؛ بةالطل تعليم إدارة الوقت: •
 .هم ذاتيا  تعلُّمهام لوهذا ، إلكمال املهمة نهيحتاجو ذيالوقت وتقدير ال ،أولويات املهام

 ادعدإ :للمثاا سبيل على ؛تعليمية مساحة ءنشاإ بكيفية يتعلق فيما ةتوجيه الطلب :النتباهاجذب  •
املزيد من الوقت لقضاء  تدريجيا   ودعمهم ،ما يشتت االنتباهم خالية للمنزا في سةراللد معينة منطقة

 ملعرفة متى يحتاجون إلى استراحة. وتنمية تقديراتهم، تعلُّمفي أنشطة ال

ألسلوب مة ئاملال تعلُّمحتديد استراتيجيات الفي  الطلبةدعم  :تعلُّماالستخدام املرن الستراتيجيات ال •
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ه تعلُّم، وتطبيق ما مت : رسم خرائط ذهنية، على سبيل املثالاخملتلفة تعلُّمهم، وتوضيح مناذج التعلُّم
 .وهتعلُّم، وتقدمي عرض قصير ألسرهم عما على موقف ما في حياتهم اليومية

مية التي وضعوها على تسجيل تقدمهم نحو األهداف التعلي ةبيع الطلشجت املراقبة الذاتية: •
وه، وما الذي تعلُّمو ه،عما درسوعن طريق تدوين مالحظات قصيرة : ، على سبيل املثالألنفسهم بانتظام

 ملزيد من العمل . فيهيحتاجون  الذي  وما ة،جيدبطريقة ار س

قات يعلى تعل ةبالتأكد من حصول الطلبية من خالل اإليجا تعزيز االستعانة  البحث عن املساعدة: •
على التمييز بني الوقت الذي يحتاجون فيه  ةببناءة عندما يطلبون املساعدة. مساعدة الطلو إيجابية

 . يحاولون معرفة شيء ما بأنفسهم أوال   ن أيجب الوقت الذي و ،لطلب املساعدة

أو املادة نهاية الوحدة أو في الذاتي  همتعلُّممنتظمة لتقييم  فرصا   ةبمنح الطل التقييم الذاتي: •
 ر في كيفية حتسينهمعلى التفكّ  ةبع الطليشجتبقم  أو السنة الدراسية. ،الفصل الدراسي

 .هذه التقييمات الذاتيةعلى بناء  هم تعلُّمل

ومشاركتهم؛  بةالذاتي لها تأثير إيجابي على إجناز الطل تعلُّمتبني أن مساعدة الطلبة على تطوير مهارات ال
 5. للقراءة بشكل مستقل في املنزلالذاتي هم أكثر ميال   تعلُّموا مهارات التعلُّم فالطلبة الذين

الذاتي املوصوف أعاله، تقدم اإلرشادات الواردة أدناه مبادئ وأساليب واسعة ميكنك  تعلُّمالنهج متاشيا  مع 
 الذاتي. تعلُّمالذاتي باستخدام برنامج األونروا للهم تعلُّمفي  ةبفي دعم الطل ا  معلّمبوصفك تطبيقها 

الذاتي في حاالت  تعلُّمال تتعلق بدعم استخدام برنامجالتي  5اإلرشادات الواردة في القسم فيما يلي 
 مكمال  بوصفه الذاتي  تعلُّمباستخدام برنامج ال 6تتعلق اإلرشادات الواردة في القسم  الطوارئ، في حني

 .العاديةوقات األفي  للمناهج الدراسية

5

 

الوصول إلى املدرسة بسبب حاالت الطوارئ، ميكن استخدام برنامج على عندما يكون األطفال غير قادرين 
الذاتي لتمكني األطفال من االستمرار في دراستهم في املنزل أو في أماكن تعليمية بديلة في حالة  تعلُّمال

، وتسهيلهالطفل الذاتي  تعلُّم، لديك دور مهم في دعم ا  معّلمكونك إغالق املدارس لفترة قصيرة أو طويلة. 
 الذاتي. متعلُّ وكيفية استخدام برنامج الوطولها، على نوع حالة الطوارئ  اعتمادا  

ه تببرنامج التعليم الذاتي لطلل عّلماستخدام امل إرشادات حول كيفية اآلتيةستجد في الصفحات القليلة 
 في مراحل الطوارئ:

 تأهب(ال)الطوارئ حالة قبل  •
 ستجابة(اال)خالل حالة الطوارئ  •
 (تعافيال)الطوارئ حالة بعد  •

 :يأتيكما منظمة  اإلرشادات

 (التأّهب -الطوارئ  حالة الذاتي وفهم دورك )قبل تعلُّمعلى برنامج ال فتعرّ ال .0
 (التأّهب -الطوارئ حالة )قبل  طلبتك إعداد .8
 (التأّهب -الطوارئ حالة اجملتمع األوسع )قبل  إشراك .3
 االستجابة( -الطوارئ  خالل حالة)ادعمهم -الذاتي لألطفال  تعلُّمفهم دورك في ال .1
 (االستجابة -حالة الطوارئ خالل ) لألطفال باستمرار الدعم تقدمي .5

                                                
5 

https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.jo/&httpsredir=1&article=1017&context=
merc_pubs   

https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.jo/&httpsredir=1&article=1017&context=merc_pubs
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 (تعافي -الطوارئ  حالة )بعد تعلُّمفي ال طلبةعادة إشراك الإ .6

 تعلُّمدعم الوذلك من أجل ، ا  معّلمبوصفك ، تجد خطوات تفصيلية ميكنك اتخاذها، سلكل خطوة إرشادية
  .حاالت الطوارئمراحل الذاتي لألطفال في كل مرحلة من 

حول كيفية استخدام  اضةففضعلى أنها اقتراحات في اجلدول أدناه،  ،التوجيهيةنظر إلى املبادئ يجب أن يُ 
طفال في كل احتياجات األن أل ثابتة؛قواعد صارمة وت ، وليسالذاتي في حاالت الطوارئ تعلُّمال موارد برنامج

 اإلرشاداتق يحملتمل أن تطبفمن الذا  ،ل مدرسة ومجتمع، قد تكون مختلفة، وفي كنوع من حاالت الطوارئ
حتى مع  وأ، آخرينني معلّمالتعليم، و وخبراءمع مدير املدرسة، فيها لتشاور ستكون أكثر فاعلية إذا مت ا أدناه

 اآلباء وأفراد اجملتمع.
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 (التأّهب -الطوارئ حالة الذاتي وفهم دورك )قبل  تعلُّم. التعرف على برنامج ال0 .0

االختالفات ني يالتربو اخلبراء نكاقرأ (. ناقش مع6-1الذاتي )انظر أعاله في الصفحات  تعلُّمنهج الأدرس  0.0
 .الذاتي تعلُّملل ا  ميّسر دوره الصيفية وبني غرفة الفي  عّلماملبني دور 

 :مثل ،الذاتي لألطفال. اسأل نفسك أسئلة تعلُّمدورك املتوقع في دعم ال هاكتب وصفا  ملا تعتقد أن  0.8
 ؟ فعال   الذاتي تعلُّممواد برنامج الاستخدام  هل لدي خبرة في •
•  َّ  ؟الذاتي تعلُّمبرنامج الستخدم أأن ع بأي الطرق أتوق
 ما هو وضع املدارس في منطقتي؟ •
  أخرى؟أو ألسباب  ،غالبا  هل األطفال غير قادرين على الذهاب إلى املدارس بسبب النزاع  •
 هل شاركت الذاتي في مجتمعي؟ تعلُّمهل يقوم اآلباء أو غيرهم من البالغني بتنفيذ برنامج ال •

 معهم في هذا؟     
الذاتي( في  تعلُّمومواد الالتفاعلي، تلفزيون األونروا،  تعلُّمال) الذاتي تعلُّمراجع جدول موارد برنامج ال 0.3

 .املادة والصّف على  من هذه الوثيقة الختيار املواد ذات الصلة بناء   0امللحق 
 .جرب بعض الدروس بنفسك اختصاصك. محتوى املواد في مجالعلى تعرف   0.1
وحدات قائمة لوبرنامج التعّلم التفاعلي، دروس وقائمة ل، األونروا تلفزيون لقاتحل قائمة بعمل قم 0.5

  .مهارتك أواختصاصك التي ميكن ربطها باملنهاج الدراسي ضمن مجال  الذاتي التعّلم برنامج
الذاتي التي ميكن لألطفال استخدامها من مدرستك و/ أو في اجملتمع  تعلُّمال برنامج مواردعلى تعرف   0.6

حتى تستطيع استخدام على التكنولوجيا املتاحة. هذا في مكان آمن بديل(. يعتمد  م)سواء في املنزل أ
 كمبيوتر/  محمول كمبيوتر وجهاز نترنتباإلتصال االتعلُّم التفاعلي مطلوب أن يكون لديك  برنامج
 .يوتيوبموقع هاتف عبر العلى تلفزيون األونروا مشاهدة حلقات  وتلفزيون األونروا. ميكن أيضا   ، عادي

 (التأّهب -الطوارئ  حالة قبل)طلبتك  إعداد .8

 الغرفة الصفيةالذاتي من خالل استخدامها بشكل منتظم في  تعلُّمعلى موارد برنامج الطلبتك عرّف  8.0
 .خالل أوقات احلياة العادية، بحيث ال يُطلب منهم فعل شيء جديد في حاالت الطوارئ

 الذاتي تعلُّممن خالل االستفادة من برنامج الفي الكمبيوتر األساسية األطفال مهارات عزز طور و  8.8
 .ةاملتعددة في سياق املدرسوالوسائط واملوارد األخرى 

وه تعلُّمإضافية ملا لقيام بتمارين لو ،الذاتي في املنزل تعلُّمعلى استخدام موارد برنامج الشجع الطلبة   8.3
 .باستخدام الكتب املدرسية العادية

 اتاإلجناز األداء/ ملف الذاتي في تعلُّمبرنامج الهم في أنشطة تقدمعلى تك احلفاظ باطلب من طل  8.1
لتعليم  تقييم"ال اجملّمع التدريبي الثالث، برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصصانظر )

 (.اتاإلجنازمزيد من املعلومات حول تطوير ملف ، لل" جودةذي 
 اللغة التي يستخدمها تعلُّمفي استراتيجيات و أفكار  تأمالت: زيةياالجنل اللغةملف على محتوى  مثاال  
 في اإلجنليزية اللغة فيضافة إلى مجموعة من أفضل أعماله باإل ،في املدرسة وأماكن أخرى تعلُّمامل

 املتخصصبرنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة من الثالث  ع التدريبيجملمّ ا لىإ انظر املدرسة.
 SBTD)( ii-https://www.unrwa.org/sbtd 

 
 

https://www.unrwa.org/sbtd-ii
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 (     التأّهب –حالة الطوارئ  )قبلإشراك اجملتمع األوسع  .3

األطفال خالل حاالت  تعلُّمين اجملتمعيني عنصرا  أساسيا  في دعم استمرارية يّسريعتبر أولياء األمور وامل  3.0
 بيئةفي  ينميّسراجملتمع لدورهم كوأفراد من إعداد أولياء األمور  تعمل على أناملهم ، من ؛ لذلكالطوارئ

 :، وذلك من خاللفي املنزل واداملعندما يستخدم األطفال  ؛ أيلذاتيا تعلُّملا
اجتماعات / جلسات توعية أولياء تنظيم ب  مدير املدرسةخالل من األمور التواصل مع أولياء  •

أن يكون أولياء كد من أتال. ينبغي أن تهدف هذه االجتماعات إلى األوقات العاديةل الخاألمور 
برنامج يفهموا كيف ميكنهم تسهيل استخدام الذاتي، وأن  تعلُّماألمور على دراية ببرنامج ال

 .عندما ال يتمكن أطفالهم من الوصول إلى املدرسة ،الذاتي تعلُّمال
 بحيث ميكنك التواصل بشكل منتظم ،للتواصلطريقة إنشاء قم ب، وللتعاون مع مدير املدرسة •

د في أثناء فترة إغالق املدرسة إلعالمهم مبوامع أولياء األمور وأعضاء اجملتمع احمللي  من خالله،
. سوف دعمال تقدمي ، وكيف ميكنهماألطفال استخدامها الذاتي التي يجب على تعلُّمبرنامج ال

مع األطفال وأولياء األمور  للتواصلإلى اتخاذ قرار بشأن أكثر وسائل التواصل عملية  هنا حتتاج
يرها من وسائل أو غ اإللكترونية،املدونة  و احملمول،لهاتف ا ، مثل:ين اجملتمعينييّسروغيرهم من امل

 .التواصل االجتماعي

 لل ملشاركة التحديات وإيجاد احللووسيلة اتصا إنشاء

  :وسائل التواصل االجتماعيمالحظة حول استخدام   3.8
ين يّسرطريقة رائعة للبقاء على اتصال دائم مع أولياء األمور وامل آب الفيس بوك أو الواتس تعد مجموعات

االجتماعي  التواصلأن يتم استخدام وسائل  الهاممن نه إف ،، ومع ذلكاجملتمعيني وزمالء التعليم اآلخرين
مبا يتماشى مع سياسات األونروا )انظر املوقع اإللكتروني واملبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم االجتماعية 

 (:8101نوفمبر  -لالستخدام الرسمي 
 خاصة" أو "مغلقة" أو "سرّية"“مجموعات  ب هي آالفيس بوك أو الواتس تأكد من أن مجموعات  •

  قادرين على مشاهدة احملتوى. هم الفقط املشتركني األفراد  نّ أو 
 ال تستخدم شعار األونروا أو الصور التي تعرض اسم األونروا أو شعارها. •
، هاالتأكد من أن أي محتوى منشور في اجملموعات يتماشى مع مبدأ حياد األمم املتحدة ويعكس قيم •

 بات.هذه املتطليطبق إزالة أي محتوى ال قم بو
معلومات شخصية عن موظفي األونروا أو املستفيدين منها )مثل أسماء األطفال أو  ي أ ال تنشر •

 أرقام الهواتف أو العناوين(.
وسائل التواصل عدم مشاركة االتصاالت الداخلية ملوظفي األونروا أو النشرات الدورية على  •

 .االجتماعي
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 ( االستجابة) الذاتي خالل حاالت الطوارئ األطفال  تعلُّمفهم دورك في دعم  .1

على التعليم املدرسي. هل من احلالة  دثهالذي قد حتُ ، ساهم في تقييم األثر حالة طوارئعند حدوث  1.0
وصول القدرة على الاحملتمل أن يكون األطفال خارج املدارس لفترة قصيرة أو طويلة؟ هل سيكون لديهم 

وإعداد خطة  ،وأقرانك ،من املهم مناقشة هذا األمر مع مدير املدرسةنتظم إلى املدارس أم ال؟ املغير 
 لذلك. عمل وفقا  

املناهج الدراسية التي  في املتناولة أدوات برنامج التعليم الذاتي املرتبطة باملوضوعاتأمكن، ذا إ، حدد  1.8
استخدام هذه ، وشجع األطفال على (األشهر/ )األسابيع الفترةكنت ستغطيها في املدرسة خالل تلك 

 .الكتب املدرسية اخلاصة بهملى إ باإلضافة  ،األدوات في املنزل
في أماكن  مفي املنزل أ سواءأ ،في منطقتكممن جيرانك ألطفال ا تعلُّمل يّسردور امليجب أن تلعب   1.3

، االعتيادي سياق الفصل الدراسي من طلبتك في، أي طلبة جددا تساعدآمنة بديلة. إذا كنت أخرى 
فحاول تقييم مستويات محو األمية )العربية( واحلساب )الرياضيات( ومستويات اإلجناز في العلوم واللغة 

 الذي  الذاتي تعلُّمد برنامج الفي موااإلجنليزية. بهذه الطريقة ميكنك توجيههم إلى املستوى الصحيح 
 .سيدرسونه

ين اجملتمعيني غير يّسرالقيام بدور "مسؤول التسهيل" في تزويد اآلباء وغيرهم من امل أيضا   ميكنك  1.1
 ىعل ،الذاتي تعلُّمال برنامج باستخدام لاألطفا تعلُّماملدربني تدريبا  مهنيا  فيما يتعلق بكيفية دعم 

، يتعّلمها األطفالللمادة التي مناسبة  بطريقة هاستخدامال الالزمة دراملوا حتديد كيفية املثال سبيل
  .تعلُّملل حافزيتهموكيفية احلفاظ على  ،األطفال تعلُّم، وكيفية تقييم همصفّ لو

 ( االستجابة) خالل حاالت الطوارئ تقدمي الدعم باستمرار لألطفال  .5

مع األطفال وأولياء األمور وغيرهم من  للتواصلوسيلة اتصال عملية وسهلة  هناككن تإذا لم   5.0
 من غيرها أو ،بوك الفيس أو، أب الواتس أو ،اإللكتروني البريد أوالهاتف اخللوي، ك اجملتمعينيين يّسرامل

وسائل التواصل  استخدام حول إرشادات على للحصول. واحدةشاء إنقم بف ،االجتماعي التواصل وسائل
 .أعاله 2 صفحة نظرا ،االجتماعي

الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو الرسائل الداعمة في فترات متفق عليها. تأكد من   5.8
للسؤال أو التعليق  الذاتي يعرفون كيفية التواصل معك تعلُّمبرنامج ال يسيرتأن جميع املشاركني في 

منتظم ملناقشة اخلبرات ين على االلتقاء شخصيا  بشكل يّسرشجع املف، أو االسترشاد. إذا حدث ذلك
 ومشاركة النصائح وحل املشكالت املتكررة.

 تعلُّمد برنامج العلى تقدم األطفال من خالل مواعلى إطالع ك ئبقاإ اطلب من اآلباء وأفراد اجملتمع اآلخرين  5.3
 موقدّ  ،استخدامها وأيواجهها األطفال في الوصول إلى املواد التي شاكل املمنهم وصف طلب االذاتي. 

 حلول بسيطة. استخدم الرسائل اخلاصة ملناقشة احتياجات األطفال الفردية.
تقدمي املشورة لآلباء حول كيفية قم ب. تعلُّمأطفالهم ملواصلة الحتفيز  ليكونوا فاعلني فياآلباء شجع   5.1

الذاتي التي مت  تعلُّمدعم احتياجات أطفالهم النفسية خالل األزمة. ميكنك الرجوع إلى إرشادات مواد ال
باستخدام برنامج  طفلك في املنزل تعلُّمدعم  املعنينيتطويرها لآلباء / مقدمي الرعاية وأعضاء اجملتمع 

 .الذاتي: دليل للوالدين / مقدمي الرعاية وأعضاء اجملتمع تعلُّماألونروا لل
 ةبللمسؤولني والطل الذاتي، اقترح طرقا   تعلُّمأدوات التقييم الذاتي ضمن مواد ال إذا لم يتم توفير  5.5

ون يّسرلقياس مدى تقدمهم. قّدم بعض األسئلة واألساليب البسيطة التي ميكن أن يستخدمها امل
األطفال. ميكنك الرجوع إلى التقنيات املوصى بها في دليل اآلباء / مقدمي الرعاية وأعضاء  تعلُّملتقييم 
 اجملتمع.


