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إن الغرض من هذا الدلیل هو أن یكون بمثابة مصدر لمعلمي المدارس األساسیة األردنیة من أجل 
استیعاب وتطبیق ونشر النموذج األردني من برنامج TOKKATSU والمسمى بــ“ توكاتسو-نا ”، والذي تم 

تصمیمه بناءً على برنامج  TOKKATSU في الیابان. ) مرجع : معاً نستطيع خلق فصل دراسي وحياة 
مدرسية أفضل بالتعاون بين الجميع األنشطة الخاصة )أنشطة التوكاتسو( نسخة المدارس االبتدائية، 

) https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/tokkatsu_r020814-01_arabia.pdf

لقد التزمت منظمة أطفال بال حدود KnK للتعاون الفني الیاباني في إطار برنامج شراكة JICA بإجراء
“ مشروع تعزیز نموذج نشاط دعم التعلیم في المدارس الحكومیة “ من حزیران ٢٠١٨ إلى كانون الثاني 

.٢٠٢٢

إن محتویات الدلیل مبنیة على أفكار وتجارب وتطبیقات البرنامج خالل فترة التجربة، والتي تم تنفیذها مع 
إجراء التحسینات والتطویرات المستمرة من قبل 12 مدرسة مستهدفة، ومدیریتي قصبة عمان ولواء ماركا، 

ووزارة التربیة والتعلیم.

محتويات الدليل الرئیسة هي كما یلي :

١. مفهوم “ توكاتسو-نا ”، آلیة التنسیق، التخطیط و أسالیب المتابعة.
٢. أسالیب التطبیق لألنشطة، خطط الدروس، أمثلة عملیة، التطبیقات الجیدة، صور توضح األنشطة و 

    المواد.

إنه لمن دواعي سرورنا أیًضا أن یتم استخدام الطبعة المنفصلة من اإلطار العام لـ “ توكاتسو-نا ” من قبل 
موظفي وزارة التربیة والتعلیم، المدراء و منسقي كل نشاط حسب الحاجة.

حقوق النشر
هذا الدليل ومحتویاته حقوق طبع و نشر لمنظمة KnK و وزارة التربیة والتعلیم األردنیة 

٢٠٢٢ © جمیع الحقوق محفوظة.
ال یجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو توزیعه أو نقله بأي شكل أو بأي وسیلة، بما في ذلك 
التصویر أو التسجیل أو أي طرق إلكترونیة أو میكانیكیة أخرى، إال في حالة بعض االستخدامات غیر 

التجاریة األخرى التي یسمح بها قانون حقوق النشر.
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توكاتسو هو مكون اعتيادي للمنهاج الرسمي المدرسي الياباني حيث إن توكاتسو يطبق في جميع المدارس 
اليابانية من أجل دعم النمو االجتماعي و العاطفي للطلبة بالكفايات األكاديمية و النمو الجسدي الصحي، 

وهو يوفر العديد من األنشطة التجريبية غير المنهجية كاألنشطة الصفية، و أنشطة النوادي و مجلس 
الطلبة و الفعاليات المدرسية.

يستخدم توكاتسو كرمز للبنية الشاملة للتعليم الياباني و الذي يتميز بنهجه الفريد في تحديد المشاكل 
وحلها واالعتماد على التجربة، كما يركز على االعتمادية الذاتية للطلبة وانخراط المجموعة في سلسلة من 

األنشطة الروتينية، كل ذلك في ظل بيئة مدرسية آمنة داعمة و مقدرة للطلبة. 
 

أهداف توكاتسو الرئيسة هي :

١-  استيعاب أهمية األنشطة الجماعية المختلفة : من خالل العمل بتعاون مع اآلخرين واستيعاب ما 
   هو مطلوب لتنفيذ األنشطة وتعلم كيفية التصرف. 

٢- اكتساب القدرة على حل المشكالت : ابتداءً من إيجاد المشكالت في المجموعة أو حياتهم الخاصة 
    أو عالقاتهم اإلنسانية، وثم إجراء نقاش لحل المشكالت، ومحاولة بناء اإلجماع “ التوافق ” أو إتخاذ القرار 

    بأنفسهم. 
٣- بناء حياة أفضل وعالقات إنسانية أفضل في المجموعة و في المجتمع : باستخدام القدرات 

    المكتسبة عبر األنشطة الجماعية العملية و التطوعية، وتعميق أفكار الطلبة حول أسلوب العيش وتنمية 
    السلوكيات تجاه تحقيق الذات. 

هرم ماسلو لالحتياجات اإلنسانية

١-٠ ما هو “ توكاتسو ) TOKKATSU ( “ ؟
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 ١-١    ما هو “ توكاتسو-نا ” ؟

برنامج توكاتسو للمدارس األردنية هنا يدعى “ توكاتسو-نا ”، تم تصميمه بناءً على النقاش و االتصال 
و التواصل و االستشارات الرسمية مع إدارة التعليم/ قسم التعليم النظامي في وزارة التربية و التعليم  

والمعلمين و الطلبة و أولياء األمور في المدارس الحكومية التجريبية المستهدفة.  

تم تعديل محتويات برنامج “ توكاتسو-نا “ لتتناسب مع بيئة المدارس األردنية و المنهاج األردني الرسمي 
في حين بقي جوهر توكاتسو كما هو من حيث “ الوحدة “، “ التصرف الطوعي “،  “ العملية “ باإلضافة إلى 
أهداف توكاتسو الرئيسة من اكتساب القدرات لبناء غرفة صفية و حياة مدرسية وعالقات شخصية  أفضل 

وحل المشكالت في الحياة الخاصة. 

أهداف “ توكاتسو-نا ” الرئيسة هي : 

١- تحقيق الذات : من خالل انخراط الطلبة في العملية التعليمية، فإن كل طالب يكتسب القدرة على 
    تحديد أهدافه الشخصية و العمل نحوها و بناء شخصيته و نيل تقدير الذات. 

٢- المشاركة في تنمية المجتمع : من خالل أخذ الطلبة دوراً فاعالً داخل الغرفة الصفية و المدرسة، فإن 
    كل طالب ينمي حس االنتماء و تحمل المسؤولية و الثقة  في صفه و مدرسته، وفي المقابل يطبق 

     الطلبة مثل هذه السلوكيات اإليجابية في مجتمعهم. 
٣- تنمية العالقات اإلنسانيّة اإليجابية : من خالل عمل الطلبة بتعاون مع اآلخرين، فإنهم يكتسبون 

     سلوكيات إيجابية  تجاه احترام الرأي و الرأي اآلخر و االهتمام باآلخرين و تقدير المعاملة الطيبة و بناء 
     العالقات القائمة على الثقة و المحبة. 
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* تفاصيل كل نشاط سيتم شرحها في الفصول القادمة. 

يأخذ كل طالب دور قيادي في 
الغرفة الصفية ليوم واحد فقط 

و بالتناوب. 
والمهام الرئيسة للطلبة النجوم 
هي تيسير اجتماع بداية اليوم 

ونهايته واللذان يساعدان 
الطلبة على تقدير كل يوم 

دراسي.

يناقش الطلبة القضايا التي 
تؤثر على حياتهم و يمارسون 
نتائج النقاش لتحسين و إثراء 

حياتهم. 
يحول الطلبة ما يناقشوه إلى 
إجراءات فردية أو جماعية مع 

طلبة الصف.

يتفاعل الطلبة مع آخرون من 
أعمار مختلفة ضمن فرقهم و 
التي هي فرق متعددة األعمار 

يقودها الطلبة أنفسهم 
وتشبه العائلة. 

األنشطة الترفيهية و 
التطوعية يتم التخطيط لها 
و تنفيذها من قبل أعضاء 

الصفوف العليا بالمساندة من 
مشرفي المنزل المدرسي.

الرسم التوضيحي أدناه يبين الهيكلية الكاملة لبرنامج “ توكاتسو-نا “
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١-٢-١     آلية تنسيق برنامج “ توكاتسو-نا ” على مستوى المدرسة

على المدير والمنسقين اختيار األنشطة اعتمادًا على ما يرغبون في تقديمه إلى المدرسة وكيفية ذلك 
واالحتياجات والمشاكل التي يتعين حلها وبيئة المدرسة وأساسات الصف وما إلى ذلك. لذلك، يتوجب 

تأسيس فريق عمليات في كل مدرسة .

يترأس فريق العمليات المدير، أما باقي الفريق يتكون من معلمين معينين كـ “ منسقين ” حيث يتولون 
أدواراً قيادية في األنشطة ذات الصلة. 

في حين أن المدارس التي تطبق جميع األنشطة الثالثة تمتلك ثالثة منسقين، إال أنه سيكون هناك منسق 
واحد أو اثنان في المدارس التي تطبق نشاطًا أو نشاطين من بين الثالثة. يتم تعيين المنسقين من قبل 

المدير ويتولون مهامهم لمدة عام دراسي كامل .
 

يدير فريق العمليات عملية تطبيق برنامج “ توكاتسو-نا “ في المدرسة، وتتضمن وظيفته ما يلي  :

١- وضع الخطط التنفيذية لألنشطة.
٢- مباشرة األنشطة.

٣- متابعة تقدم األنشطة.
٤- دعم مربي الصفوف في تنفيذ أنشطة نجم اليوم و النقاش الصفي و دعم مشرفي المنزل المدرسي في 

   تنفيذ نشاط المنزل المدرسي. 
٥- مراجعة البرنامج في نهاية العام الدراسي للعكس على خطة البرنامج للعام التالي.

١-٢  التنسيق لبرنامج “ توكاتسو-نا ”
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دور المدير
يتحمل المدير الدور اإلشرافي الشامل في برنامج “ توكاتسو-نا ” في المدرسة وتتضمن مهامه ما يلي : 

 
١- اختيار أنسب المنسقين لكل نشاط.

٢- تصميم المحتويات والجدول الزمني لألنشطة من خالل التشاور مع المنسقين و كادر المدرسة 
    اآلخرين.

٣- تقديم المشورة والدعم الالزم للمنسقين.
٤- استضافة الزيارات اإلشرافية من مشرفي المديرية للمدرسة.

٥- تلقي تقرير حول تقدم النشاط من المنسق وتقديم النصح و الدعم له.
٦- رفع تقارير إلى مشرفي المديريات عن سير البرنامج وتلقي النصح.

دور المنسقين
المنسقون مسؤولون عن األنشطة المعنية، ومهامهم تتضمن اآلتي :

 
١- تصميم المحتويات والجدول الزمني لألنشطة من خالل التشاور مع المدير وكادر المدرسة اآلخرين.
٢- تنظيم جلسة توجيهية لجميع كادر المدرسة إلطالعهم على األنشطة ذات الصلة؛ منسق النقاش 

    الصفي ومنسق نجم اليوم يعقدون جلسة تعريفية لمربي الصفوف، ومنسق المنزل المدرسي يعقد 
    جلسة تعريفية لمشرفي المنزل المدرسي والقادة ) الكباتن (.

٣- دعم مربي الصفوف و مشرفي المنزل المدرسي إلعداد أنفسهم وصفوفهم بالمواد الالزمة ومباشرة 
    األنشطة.

٤- متابعة تقدم النشاط بانتظام من خالل تحليل أدوات القياس “ نماذج اإلنجاز و التقدم “ المسجلة من 
    قبل مربي الصفوف و مشرفي المنزل المدرسي، والقيام بعقد زيارات إلى الغرف الصفية ومواقع نشاط 

   المنزل المدرسي.
٥- مساندة مربي الصفوف و مشرفي المنزل المدرسي في تطبيق األنشطة بفاعلية من خالل تزويدهم 

    بالنصح و تنظيم اجتماعات مراجعة بين المعلمين.
٦- استضافة الزيارات اإلشرافية من قبل مشرفي المديرية إلى المدرسة، وإجراء المتابعة بناءً على مالحظة 

    مشرف المديرية.
٧- رفع تقرير إلى المدير عن سير النشاط وطلب النصح و الدعم منه.

٨- مراجعة الخطة السنوية وعكس ذلك على خطة العام القادم. 

اآللية اإلدارية لبرنامج “ توكاتسو-نا “ و وظيفة وزارة 
التربية و التعليم و مديريات التربية والتعليم

يُدار برنامج “ توكاتسو-نا “ من قبل فريق العمليات على مستوى المدرسة وبدعم من المديريات المعنية.

تساند مديريات التربية والتعليم المدارس من خالل الزيارات اإلشرافية التي يقوم بها المشرف وذلك 
من خالل المتابعة المنتظمة لما ينفذه المعلمون المعنيون. يزور المشرف مواقع النشاط ويقيم الصفوف 

والفرق عبر تعبئة نماذج التقييم. *لمعرفة المزيد عن نماذج التقييم راجع األطار العام.

يقدم المشرف النصائح حول نقاط المتابعة للمنسقين بناءً على مالحظته. يرفع فريق العمليات تقرير 
جلسة المراجعة في نهاية العام إلى مشرف المديرية ويتلقى النصائح من أجل التخطيط لبرنامج 

“ توكاتسو-نا “ للعام التالي. ترفع المديريات تقاريرها إلى إدارة التعليم / قسم التعليم النظامي في وزارة 
التربية والتعليم، و وفقاَ لذلك يتم تقديم تغذية راجعة للمديريات.

١-٢-٢
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 خطة “ توكاتسو-نا ” هي خطة استراتيجية لتنفيذ البرنامج طوال العام الدراسي. فهي تجمع بطريقة 
واضحة وبسيطة نقاط تركيز المدرسة، والنتائج التي تنوي تحقيقها في فترة عام دراسي واحد. إن المدارس 

ذاتها هي األقدر على تحديد مجاالت التطوير وتنفيذ التغييرات التي تحقق أفضل النتائج للطلبة. لذلك، 
يتحمل المدير دور تصميم المحتويات والجدول الزمني لألنشطة من خالل التشاور مع المنسقين وباقي 

كادر المدرسة.
فيما يلي مثال على خطة “ توكاتسو-نا ” السنوية:

*يتوفر نموذج الخطة في صفحة ) ١٢ (.

١-٣ التخطيط لبرنامج “ توكاتسو-نا ”



10

  دور مربي الصفوف و مشرفي المنزل المدرسي في اإلشراف و التقويم 

مربي الصفوف ومشرفي المنزل المدرسي عليهم تحسين جودة كل نشاط من خالل تفعيل أداة القياس
 “ نموذج اإلنجاز و التقدم “ كفحص ذاتي.

 
 أداة القياس “ نموذج اإلنجاز و التقدم “

 
التحقق من التقدم هو عملية أساسية ألي برنامج. من خالل هذه العملية  تقوم المدرسة بجمع البيانات 

وتحليلها وتحديد ما إذا كان البرنامج قد حقق أهدافه. يبدأ فحص التقدم على الفور ويمتد خالل فترة 
البرنامج.

يعد التحقق من اإلنجاز والعمل مهمًا للتعرف على المشكالت مبكرًا، وتوفير إدارة جيدة للموارد و توفير 
قرارات مستنيرة وللحفاظ على برنامج مستدام. على الرغم من أنه يتم تحديد الخطة السنوية في بداية 
العام الدراسي، إال أن إجراء فحص التقدم والعمل المنتظم يبقي المعلمين على المسار الصحيح ويبقي 

أدائهم جيد.
 

يقوم مربو الصفوف و مشرفو المنزل المدرسي بإجراء فحص منتظم بأنفسهم باستخدام نموذج  أداة 
القياس “ نموذج اإلنجاز و التقدم “. كما أن كل منسق نشاط له دور في اإلشراف على األنشطة باستخدام 

نفس النموذج و يتم اإلبالغ عن نتيجة فحص المنسق إلى مدير المدرسة.
 

يحتوي كل نشاط على نموذج مختلف من أداة القياس “ نموذج اإلنجاز و التقدم “ بحيث تقيس النقاط 
المستهدفة في كل نشاط. ولكل نشاط تردد رصد مختلف يقوم به المنسقون. سيتم إرفاق  أداة القياس 

“ نموذج اإلنجاز و التقدم “ وتردد استخدام كل منها في نهاية كل فصل نشاط.

عندما يقوم المعلم بقياس مستوى الطلبة باستخدام أداة القياس “ نموذج اإلنجاز والتقدم “ بما يتعلق 
باكتساب مهارات النشاط المستهدفة فعليه أن ينتبه لما يلي :

 
١- إذا كانت نسبة امتالك المهارات من قبل الطلبة أقل من ٤٠٪ ) المستوى الضعيف ( : على المعلم تطبيق 

   التعليمات المتعلقة بهذا المستوى من أجل  تطوير مهارات الطلبة إلى مستوى أعلى.

٢- إذا كانت نسبة امتالك المهارات من قبل الطلبة من ٤١٪ إلى ٧٠٪ ) المستوى المتوسط ( : على المعلم 
    تطبيق التعليمات المتعلقة بهذا المستوى من أجل  تطوير مهارات الطلبة إلى مستوى أعلى.

٣- إذا كانت نسبة امتالك المهارات من قبل الطلبة من ٧١٪ إلى ١٠٠٪ ) المستوى الممتاز ( : على المعلم 
     تطبيق التعليمات المتعلقة بهذا المستوى من أجل الحفاظ على هذا المستوى.

تتوفر أداة القياس “ نموذج اإلنجاز و التقدم “ لنشاط نجم اليوم في الصفحات ) ٣٣-٣٧ (.
تتوفر أداة القياس “ نموذج اإلنجاز و التقدم “  لنشاط النقاش الصفي في الصفحات ) ١٠٠-١٠٣ (.

تتوفر أداة القياس “ نموذج اإلنجاز و التقدم “  لنشاط المنزل المدرسي في الصفحات ) ١٥٩ -١٦٢ (.

١-٤   اإلشراف على برنامج “ توكاتسو-نا “ وتقويمه
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دور المنسقين في اإلشراف و التقويم

يتحمل المنسقون الدور اآلتي :

١- مالحظة سير النشاط بانتظام من خالل تحليل أداة القياس “ نموذج اإلنجاز و التقدم “ المسجلة من 
   قبل مربي الصفوف و المشرفين على المنزل المدرسي والقيام بزيارات إلى الغرف الصفية ومواقع أنشطة 

   المنزل المدرسي.
٢- مساندة مربي الصفوف ومشرفي المنزل المدرسي في تنفيذ األنشطة بفاعلية من خالل تزويدهم بالنصح 

    أو تنظيم اجتماعات المراجعة بين المعلمين.
٣- استضافة الزيارات اإلشرافية من مشرف المديرية إلى المدرسة وإجراء متابعة بناءً على مالحظة مشرف 

    المديرية.
٤- رفع تقرير للمدير عن سير النشاط وطلب النصح و الدعم منه.

٥- تنظيم جلسة مراجعة نهاية العام وكتابة تقرير المراجعة.
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١-٥   نموذج خطة “ توكاتسو-نا ” السنوية
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١٤

13
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يوفر نشاط نجم اليوم فرص متساوية لجميع الطلبة ليكونوا قادة الصف ليوم واحد. القائد ليس سلطة 
إلتخاذ القرارات أو التعليمات، بل يعمل كمنسق في الصف. ونظرًا ألن كل طالب يختبر دوره كطالب نجم 

فإن هذا يمكّن الجميع من فهم مدى حماس وتحديات وصعوبات األدوار القيادية. و بالتالي يتمكن الطلبة 
من تنشئة الفكر الداعم والمتعاون.

 
نجم اليوم هو النشاط الذي ال يتم مكافأته للطلبة المتميزين أو الممتازين، بل يجب أن يتم تطبيق الدور 

من قبل جميع الطلبة يومياً على أساس التناوب. يمكن لهذا النشاط أن يعزز ليس فقط الثقة بالنفس 
والمسؤولية، ولكن أيًضا فكر التعاون من خالل فهم وتخيل موقف الطلبة النجوم نظراً ألن جميع الطلبة 

خالل تنفيذ المهام يشعرون بالتشويق ومتعة اإلنجاز وبعضهم يمر بالصعوبات.
 

قد تكون هناك حاجة إلى وقت معين للتعود على تطبيق هذا النشاط، ولكن إن وجد معلمون يمكنهم 
الوقوف مع الطلبة النجوم لمساعدتهم في أدوارهم كل يوم، فمن المؤكد أن هذا النشاط سيتجذر بالتأكيد.

لمشاهدة فيديوهات تتعلق بتطبيق النشاط قم بمسح ) كود QR ( التالي، أو تفقد الرابط :

https://bit.ly/3FfLLi7

٢-٠ ما هو نجم اليوم ؟
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فيما يلي ما يلزم لإلعداد للنشاط :

١-  تجهيز مهام نجم اليوم طبقاً إلحتياجات الصف و المدرسة و مستوى الطلبة.
٢-  تجهيز محتويات أجندة اجتماع بداية و نهايته.

٣-  تحديد طريقة اختيار الطلبة النجوم .
٤-  تجهيز لوحات حائط نجم اليوم .

٥-  تجهيز أدوات تمييز الطالب النجم.
٦-  تحضير مفكرة للنجم  ) بناءً على رغبة المعلم (.

٧-  اإلعالن للطلبة و أولياء األمور عن نشاط نجم اليوم.
*تفقد الصفحات ) ٣٨-٤٥ (.

١- تجهيز مهام نجم اليوم طبقاً الحتياجات الصف و المدرسة و مستوى الطلبة

يتم تحديد المهام اليومية التي يقوم بها الطلبة النجوم مسبقاً من قبل المدرسة بناءً على احتياجات 
المدرسة. حيث يقرر المعلمين محتويات األجندة مع منسق نجم اليوم. لكن إن كان الطلبة يمتلكون ما 

يكفي من الوعي للتفكير في مهام النجم وهدفه ، فيستطيع المعلمين قضاء وقت مع الطلبة لنقاش ذلك 
معاً.

المهام األساسية للطلبة النجوم هي كما يلي :  

١-   تيسير إجتماع بداية اليوم و نهايته ) بما ال يتجاوز عن خمس دقائق لكل منهما (.
٢-  اقتراح هدف اليوم في اجتماع بداية اليوم.

٣-  مراجعة هدف اليوم في اجتماع نهاية اليوم.
٤-  اإلستعداد للدروس بتجهيز المقاعد و الكتب و الدفاتر.

٥-  رد السالم على المعلمين مع طلبة الصف.
٦-  مساندة المعلم أثناء الدرس، مثالً : جمع الدفاتر وتوزيع أوراق العمل.

٧-  مساعدة زمالء الصف، مثالً : البحث عن األغراض الضائعة.

في ما يلي أمثلة على مهام إضافية يستطيع مربي الصف االختيار منها بما يتناسب مع 
المرحلة النمائية للطلبة :

١-  تفقد الحضور و الغياب.
٢-  تنظيم اصطفاف الطلبة في الطابور الصباحي وبعد وقت االستراحة ثم قيادة الطابور إلى غرفة الصف.

٣-  إجراء تفقد صحي للطلبة في اجتماع بداية اليوم. مثالً: تفقد األظافر.
٤-  إلقاء خطاب لدقيقة واحدة في اجتماع بداية اليوم حيث يختار النجم الموضوع الذي يرغب في 

     الحديث عنه.
٥-  االعتناء باللوح. مثالً: كتابة اليوم و التاريخ و تنظيفه باستمرار.

٦-  كتابة مفكرة نجم اليوم، حيث يكتب النجم فيها المهام التي تم إنجازها خالل اليوم و أية مالحظات 
      أخرى لمربي الصف، و هي تعتبر كتقرير يومي يسلمه النجم لمربي الصف. 

٢-١ اإلعداد للنشاط
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الطالب النجم يوزع أوراق العمل على طلبة الصف

الطالب النجم يساعد طلبة الصف في النشاط الطالبة النجمة تصفف طلبة الصف في الطابور الصباحي

٢- تجهيز محتويات أجندة اجتماع بداية اليوم و نهايته

مالحظات تتعلق بميسر النشاط 

بالنسبة للصفوف “ من األول إلى الثالث  “ : يتم عقد االجتماعات من قبل مربي الصف و يسانده الطالب 
النجم. حيث يقوم مربي الصف بقراءة أجندة االجتماع و يتيح الفرصة للطالب باإلجابة. 

 
بالنسبة للصفوف “ من الرابع و أكبر “ :  االجتماعات يتم عقدها من قبل الطلبة النجوم و يدعمهم مربي 

الصف أو مدرس المادة أو منسق / مناوب الطابق.
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اجتماع بداية اليوم : يواجه الطالب النجم طلبة الصف و يقوم المعلم بالوقوف قربه مقدماً الدعم و المساندة له عند الحاجة

مالحظات تتعلق بإجتماع بداية اليوم  

١- يجب عقد اجتماع بداية اليوم بشكل يومي بانتظام كروتين مدرسي.
٢- يجب شرح النشاط من قبل مربي الصفوف لمدرسي المواد األخرى وذلك ليتمكنوا من مساندة النجم 

    في إنجاز مهامه و السماح له بعقد االجتماعات في وقتها المحدد.

اجتماع بداية اليوم :

هو اجتماع يُعقد أول خمسة دقائق من بداية الحصة األولى كل يوم  حتى يتسنى للطلبة االستقرار و 
االستعداد ليومهم.
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اجتماع نهاية اليوم : 
 

هو اجتماع يعقد آخر خمسة دقائق من الحصة األخيرة حتى يتسنى للطلبة مراجعة يومهم كامالً.

مالحظات تتعلق باجتماع نهاية اليوم

إن وجدت أية تحديات خالل عقد اجتماع نهاية اليوم في وقته المحدد فإنه يمكن :

١- عقد االجتماع بداية الحصة األخيرة.                         
٢- مراجعة أجندة اجتماع نهاية اليوم في اجتماع بداية اليوم التالي.

اجتماع نهاية اليوم: تذكر الطالبة النجمة طلبة صفها بواجباتهم المكتوبة على اللوح
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 يتم اختيار النجمة التالية باتباع ترتيب
 المقاعد و يتم إعطائها طابع نجمة على

الجبين من قبل سابقتها

 الطالبة النجمة تختار خليفتها و تلبسها
التاج

هناك عدة طرق إلختيار النجوم. يحدد المعلمون في كل صف الطريقة بناءً على احتياجات وحالة الصف.
على سبيل المثال :

• حسب مقاعد الطلبة .
• عن طريق القرعة  ) يتم استثناء اسم الطالب النجم الذي أخذ دوره مسبقاً (.

• ترتيب الطلبة أبجدياً.
 

نتيجة التجارب في المدارس المستهدفة أظهرت أن الطريقة األكثر عملية وسهولة هي اتباع الترتيب 
األبجدي ألسماء الطلبة . لكن في حالة وجود أعداد كبيرة من الطلبة داخل الصف، فإنه يمكن للمعلمين 

اختيار طالبين ليكونا نجما اليوم.

٣- تحديد طريقة اختيار الطلبة النجوم

 تقوم مربية الصف بتحضير قائمة أسماء
 الطلبة ، عند اختيار النجمة فإنها تقوم

بالتوقيع قرب اسمها

 الطالبة النجمة تقوم باختيار خليفتها
الطالبة النجمة تختار خليفتها و تمرر باجة النجمة لهاعن طريق القرعة

في ما يلي هو الحد األدنى المطلوب لبدء النشاط :
١- لوحة مهام النجم.

٢- لوحة أجندة االجتماعات.
٣- جدول الحصص األسبوعي.

٤- تجهيز لوحات حائط نجم اليوم

جميع لوحات الحائط الالزمة لنشاط نجم اليوم يتم تجهيزها من قبل مربي الصف أو رئيس االسرة
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إللقاء الضوء على الطلبة النجوم وتحفيزهم على االلتزام بمهامهم، يوصى باستخدام أدوات خاصة لتمييز 
الطلبة النجوم. في ما يلي صور األمثلة :

٥- أدوات تمييز الطالب النجم

باجة النجم دبوس النجمباجة النجم

شبرة النجمةقبعة النجمتاج النجم

يمكن توظيف مفكرة النجم كسجل و مذكرة لمراجعة 
نشاط نجم اليوم. كما أنها ستكون مفيدة لمتابعة 

النشاط من قبل المعلمين. الستخدامها بشكل ثابت 
وفاعل، سيكون الطلبة األكبر من الصف الرابع مناسبين 

الستخدامها. 

إن رغبت أية مدرسة أو صف باستخدامها، فيمكن 
طباعة النموذج و تجميعها ككتاب.

  ٦- تحضير مفكرة للنجم ) بناءً على رغبة المعلم )  
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قبل المباشرة بنشاط نجم اليوم، من المهم جعل الطلبة وأولياء األمور يدركون ويفهمون 
“ ما هو نجم اليوم ” و الهدف منه. 

 
األساليب الموصى بها ألولياء األمور هي اآلتية :

١- اإلخبار عن النشاط من خالل وسائل التواصل االجتماعي  مثل : الواتس اب أو صفحة فيسبوك 
    المدرسة.

٢- توزيع المنشورات خالل اجتماعات أولياء األمور أو عند مواعيد تسجيل الطلبة.

األساليب الموصى بها للطلبة هي اآلتية : 

١- يتم توفير وقت لعقد اجتماع توضيحي بداية العام الدراسي ويفضل إنهاء تحضير المواد الالزمة للنشاط 
   لشرحه بشكل جيد.

٢- يمكن مناقشة المهام اإلضافية أو تعديل األجندة في هذه المناسبة على حسب المرحلة النمائية 
    للطلبة.

٧- اإلعالن للطلبة و أولياء األمور عن بداية نشاط نجم اليوم
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٢-٢  نصائح وتطبيقات جيدة

لتفعيل نجم اليوم، سيحتاج تنفيذه إلى المزيد من األدوات و النصائح. فيما يلي النصائح والتطبيقات التي 
تتماشى مع النشاط و مهاراته المستهدفة بشكل مفصل و التي طبقها المعلمون في المدارس التجريبية 

المستهدفة :   

 هدف اليوم يحدده الطلبة النجوم  ليتم تطبيقه وتحقيقه و انجازه من قبل جميع طلبة الصف، من خالل 
تطبيق هدف اليوم سيحظى الطلبة جميعهم بفرص للتعود على حل المشكالت و التعود على التطورات 

الالزم إحداثها في صفوفهم. 

١- هدف اليوم

قبل يوم واحد من قدوم دور نجم، اسمح للطلبة النجوم باختيار الهدف من قائمة أعددتها أنت مسبقاً.
حتى يحظى الطلبة النجوم بوقت للتفكير في طرق تجعل طلبة الصف يتبعون الهدف.

أميرة طه/ الصف األول ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين األولى (

قم بمناقشة األهداف مسبقاً مع المدير والمنسق قبل طرحها على الطلبة.
ايمان إرديسات/ الصف الخامس و السادس ) مدرسة الشيماء األولى (

قم بإعداد بطاقات كتبت عليها األهداف حيث يتمكن الطلبة من اختيار الهدف من خالل لعبة ممتعة.
آمنة العبادي / الصف السادس ) مدرسة األميرة عالية (

ريم سلوادي / الصف األول ) مدرسة ثابت بن قيس (

لتحديد الهدف الذكي من قبل طلبة الصفوف الصغرى  ) من الصف األول إلى السادس ( :
  

لتحديد الهدف الذكي من قبل طلبة الصفوف العليا ) من الصف السابع إلى الثاني عشر ( : 

• أعد األهداف المناسبة مسبقاً وحضرها بشكل بطاقات مكتوبة لجعل الطلبة يختارون منها.  
• اسمح  للطلبة النجوم بطلب مساعدة من  أولياء األمور عن الهدف المناسب .

• ارشد الطلبة نحو تحديد هدف عملي وواقعي حيث يمكن قياس مدى إنجازه بوضوح. 
• اسمح للطلبة النجوم بمناقشة األهداف مع طلبة الصف.

 SMART لتحديد هدف ذكي 

١- اشرح معنى األهداف الذكية للطلبة. مثل : بسيطة وسهلة وعملية. واشرح أهمية اختيارها بذكاء حتى 
    يتمكن الطلبة من المشاركة في تطبيق األهداف بسعادة.
٢- أعط أمثلة ثم أطلب من الطلبة اقتراح أهدافهم الخاصة.

ليندا أبو قمر/ الصف السابع و الثامن ) مدرسة الشيماء الثانية (
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أمثلة عملية على األهداف الذكية
 

• “ مساعدة طلبة الصف على األقل مرة حتى نهاية اليوم  ” 
• “ لنكن هادئين عند بداية الحصص ” 

• “ قل بحماس “شكرا ً” ألي شخص يقوم بمساعدتك ” 
   

أمثلة غير عملية على األهداف الذكية
 

                                  • “ احترام المعلم ” 
                                  • “ حماية البيئة ” 

                                  • “ كن إيجابياً ”

ً الطالب النجم يختار هدف ذكي من مجموعة بطاقات حضرها مربي الصف مسبقا
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 نجمة اليوم تساعد طلبة الصف
بالتنظيف نجم اليوم يهتم باللوح

الطالبة النجمة توزع القصص 
على طلبة الصف في المكتبة

نجمة اليوم تيسر انتخابات المجلس البرلماني الطالبي

 كتب نجم اليوم حكمة اليوم 
على اللوح

١- أكتب اسم النجم على باب الصف، ليعرف جميع المعلمين من هو نجم اليوم، و يتمكنوا من أن يطلبوا   
   من الطلبة النجوم أية مهام مباشرة.

٢- شجع طلبة الصف على التعاون مع الطلبة النجوم وطلب أي مساعدة منهم. وفي حال رفع أحد 
    الطلبة يده ليطلب المساعدة قم بتوجيه الطالب النجم لمساعدته.

٣- ذكر باستمرار الطلبة النجوم بالمهام وتابعهم.
عائشة قاطش/ الصف الخامس ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين األولى (

١- قف بجانب الطالب النجم وقدمه إلى باقي طلبة الصف وساعده في قراءة جدول الحصص أو اطلب منه 
   تجهيز اللوح عبر تنظيفه.

٢- اجعل معلمي اللغة اإلنجليزية يتعرفون على مهام نجم اليوم وطالبهم بتفعيل دور الطلبة النجوم خالل 
    حصصهم.

بسمة الجمالية/ الصف الثاني ) مدرسة األميرة عالية (
نجوى الصرايرة / الصف الثاني ) مدرسة ثابت بن قيس (

أعط المزيد من المهام للطلبة النجوم. مثالً : جمع الواجبات من الطلبة اآلخرين أو مساعدة أولئك الذين لم 
يؤدوا واجباتهم المدرسية.

فاطمة شخاترة / الصف الرابع ) مدرسة األميرة عالية (
افتكار ابوغيث / الصف التاسع ) مدرسة الشيماء األولى (

اسمح للطلبة النجوم بتنسيق انتخابات الصف للمجلس البرلماني الطالبي. مثالً : اإلعالن عن أسماء 
المرشحين وجمع أصوات الطلبة، وإرسال صندوق التصويت إلى المكتب اإلداري.

هبة مصطفى/ الصف التاسع  ) مدرسة األميرة عالية (

اجعل الطلبة النجوم يساعدون المعلمين في المكتبة عن طريق الحفاظ على النظام وتوزيع الكتب على 
الطلبة.

فاطمة شخاترة/ الصف الرابع ) مدرسة األميرة عالية (

اجعل الطلبة النجوم يجهزون اللوح قبل الحصة األولى ويقومون بكتابة حكمة اليوم، أو معلومات مثل 
“ هل تعلم؟ ” كمهام إضافية.

سهيلة عامر، ميس حمدان / الصف الثالث ) مدرسة األميرة عالية (

٢- مهام النجم
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أبرز النقاط المهمة والهادفة لتنفيذ اجتماع بداية اليوم ونهايته تتمثل في جعل الطلبة يعتادون على عقد 
االجتماعات وتأسيس الروتين في حياتهم المدرسية.

بمجرد أن يعتادوا على عقد االجتماعات كل يوم، سيتمكن الطلبة من إعداد ذهنهم لبدء أيامهم في 
المدرسة ومراجعتها للتأكيد على تعلم الدروس المستفادة والتغلب على التحديات الجديدة لليوم التالي.

لعقد االجتماع كل يوم ) في الوقت المحدد ( :

• ذكر جميع طلبة الصف بالطالب النجم لليوم التالي في اجتماع نهاية اليوم.
• اجعل الطلبة النجوم يبلغون أولياء األمور بدورهم ليقوموا بمساعدتهم على التدرب.

• خصص وقت قصير للطلبة النجوم ليقوموا بتقديم معلومات عن أنفسهم أو هواياتهم أو مواهبهم 
  لتجنب الملل.

• وظف جزء اإلعالن من أجندة االجتماع للسماح لطلبة الصف باالنضمام إلى االجتماع بإيجابية من 
  خالل توجيه أسئلة لهم عن حياتهم اليومية بعد المدرسة.

• في جزئية اإلعالن من أجندة االجتماع، اجعل الطلبة يشاركون خططهم بعد المدرسة أو يذكرون طلبة 
  صفهم بأعياد ميالدهم.

سكينة عبيدات /الصف التاسع ) مدرسة األميرة عالية (

ذكر المعلمين اآلخرين بأن الطلبة النجوم سيعقدون اجتماعهم في أوقات محددة و طالبهم بمساعدة 
الطلبة النجوم في تيسير هذه االجتماعات.

عبير الصرايرة/ الصف الخامس ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين األولى ( 
سهيلة عامر  ) مدرسة األميرة عالية (

اثن على طلبة الصف لتعاونهم مع الطلبة النجوم ولكونهم مستمعين جيدين للنجم خالل االجتماعات.
هبة حداد ) مدرسة الشيماء الثانية (

اعد لوح صغير للطلبة النجوم ليدونوا عليه نقاط اإلنجاز الخاصة باجتماع بداية اليوم ؛ اسم النجم، 
الهدف، الغياب مالحظات المعلم ونبههم إلى عدم مسح هذا اللوح حتى نهاية اليوم.

فاتن العبدالالت/ الصف األول ) مدرسة األميرة عالية (

اعقد اجتماع نهاية اليوم في بداية الحصة األخيرة لمساعدة الطلبة على التركيز في االجتماع.

١- قف بجانب الطلبة النجوم بينما يواجهون باقي الطلبة وادعمهم في االجتماع.
٢- طالب طلبة الصف باالستماع بعناية إلى الطلبة النجوم الذين ييسرون االجتماعات.   

ريم سلوادي/ الصف األول ) مدرسة ثابت بن قيس )

لضمان التنفيذ السلس الجتماع نهاية اليوم :

٣- اجتماع بداية اليوم و نهايته
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يمكن تنمية مهارات االتصال و التواصل من خالل تجربة الطلبة النجوم لالجتماعات، حيث يكون الطلبة 
النجوم هم الميسرون من يخبرون و يشاركون الموضوعات و المعلومات مع طلبة الصفوف مثل المعلمين 
أو رئيس األسرة. تحتاج مهام النجم مهارات االتصال و التواصل أيًضا ألن الطلبة النجوم سيقومون باجراء 

محادثات مباشرة مع طلبة آخرين ليطلبوا منهم شيئاً أو يساعدوهم أو حتى يستجدوا منهم شيئًا ما إلنجاز 
مهامهم. نظرًا لعدم اعتياد جميع الطلبة على تولي مثل هذه األدوار، فستكون هناك حاجة إلى اقتراحات 

وتعليمات عملية. 

رّسخ العادات؛ من خالل تشجيع الطلبة على ممارسة أدوارهم وتكرار العبارات في أجندة االجتماعات 
حيث سيصبحون على دراية باللغة ويتمكنون من التحدث بها بطالقة وثقة متزايدة. إن أفضل مكان 

للبدء هو تعليمهم عبارات أساسية يستخدمونها.

شجع مساعدة األقران : إذا كان بإمكان الطلبة النجوم مساعدة وتدريب النجوم المختارين التاليين قبل 
يوم، فسيؤدي ذلك إلى تحسين أداء النجم.

ال تفرط في تصحيح أداء الطلبة النجوم ولكن بدالً من ذلك خصص وقتًا إضافيًا لهم بعد الحصة 
لمشاركة المالحظات، واشرك أولياء األمور في تدريبهم جيدًا على أدوارهم القادمة.

شجع الطلبة على التحدث و استخدام أيديهم  للتعبير عندما يشعرون بأنهم عالقون عند نقطة ما. فإن 
ذلك سوف يساعدهم على الشعور براحة أكبر، ويقومون ال إرادياً بلفظ باقي الكلمات والعبارات الالزمة.

اطلب من الطلبة التدرب على دورهم في المنزل أمام المرآة. و اطلب منهم االنتباه إلى لغة جسدهم 
ونبرة صوتهم والجمل المستخدمة. شجعهم على تسجيل مقاطع فيديو لهم أثناء التدرب ثم مشاهدة 

المقاطع مرة أخرى للحصول على تغذية راجعة فورية عن أدائهم.

قم بتذكير الطلبة عند التحدث مع بعضهم البعض باستخدام كلمات مهذبة ) من فضلك، شكرًا لك، 
آسف (.

هنادي العزة / الصف األول، نسرين قشوع / الصف األول، دانا حسن/ الصف الرابع ) مدرسة ميمونة أم 
المؤمنين الثانية (

قم بإعداد لوحة وضع عليها بعض الصور التي تعبر عن مهارات التواصل الجيد واعرضها أمام الصف وذكر 
الطلبة يوميًا بها واطلب من النجم تذكير زمالئه بها أيضاً.

آية خليفة / الصف الثالث، سناء صالح / الصف األول ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (
منى حميدان/ الصف األول )مدرسة تماضر بنت عمرو الثانية (

قم بتمثيل دور النجم  المثالي ألول مرة أمام طلبة الصف، وركز انتباههم على رفع الصوت والتحدث 
بوضوح واستخدام الكلمات المهذبة، وبعد االنتهاء اطلب من النجم أن يحاول تقليدك. 

زهرة إسماعيل / الصف الرابع، حنين الرعود / الصف الثالث ) مدرسة تماضر بنت عمرو الثانية (

٤- مهارات االتصال والتواصل
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المبادرة ضرورية ومهمة لتنفيذ نجم اليوم على أساس طوعي ومستدام. إذا كان بإمكان الطلبة النجوم 
إجراء االجتماعات و تحديد األهداف أو  انجاز المهام لوحدهم، فهذا يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى الدعم  

من المعلمين.

عملياً، هاتان النقطتان هما مفتاحان لضمان أخذ زمام المبادرة من قبل الطالب النجم :

١- إنجاز المهام دون تذكير من المعلمين.
٢- عقد االجتماعات دون تذكير المعلمين.

شارك الغاية من النشاط مع الطلبة لتحفيز روح المبادرة. اشرح للطلبة رؤيتك المثالية للصف بالنسبة 
لسلوكهم، وتأكد من فهمهم لمدى أهمية دورهم في تحقيق ذلك.

اسعى إلكتشاف مهارات الطلبة وتطوير وإبراز المهارات الالزمة لتحقيق الغاية من النشاط و انجاز 
المهام. 

قم بإجراء تغييرات صغيرة في المهام أو أجندة  االجتماعات بين الحين واآلخر.

اجعل الطلبة المتفوقين يقومون بتدريب اآلخرين على دور نجم اليوم قبل يوم.

ذكر الطالب النجم بالمهام التي سيقوم بها واشرح له أهمية االستعداد جيداً للمرة القادمة حيث 
سيؤدي مهامه بنفسه دون أي مساعدة.

هنادي العزة / الصف ثاني و أريج نزال / الصف الثاني ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

عندما تالحظ أن الطالب النجم أدى دوره بمفرده وبنفسه دون تدخل من أحد أو تذكير قم بشكره 
وشجعه أمام زمالئه وكافئه بجعله مثاالً يحتذى به أمام الصفوف األخرى.

زهرة إسماعيل / الصف الرابع  ) مدرسة تماضر بنت عمرو الثانية (

اطلب من مدير المدرسة أن يشكر الطالب النجم الذي أدى دوره بشكل ممتاز دون تدخل أحد خالل 
الطابور الصباحي. 

دانا حسن / الصف الرابع، النا القرنة / الصف الخامس ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

٥- المبادرة
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يمكن تنمية الفكر التعاوني بين طلبة الصف من خالل تطبيق نجم اليوم. سيتم ضمان هذه المهارة 
االجتماعية إذا حاول جميع طلبة الصف التوجه نحو نفس األهداف وتحقيقها، حتى لو لم تتحقق األهداف 

أو اآلمال إال أن السلوكيات التي يحاول كل طالب القيام بها تجاه هدف واحد من شأنها أن تعزز الفكر 
التعاوني. 

عملياً، سيتم تنمية الفكر التعاوني من خالل نشاط نجم اليوم، عندما يصبح الطلبة متعاونين مع النجم عبر 
دعمه إلنجاز مهامه.

استخدم األلعاب أو أنشطة كسر الجمود لتعزيز الفكر التعاوني.

إشرك الطلبة في عملية تحديد مهام النجم و أجندة االجتماعات، عندما يشعر الطلبة أنه قد تم 
إشراكهم في النشاط منذ البداية، سيشعرون بااللتزام بأن يكونوا متعاونين.

اشرح أهمية النشاط للطلبة، وأن لكل طالب دور مهم يلعبه، سيؤدي ذلك النعكاس سلوك كل طالب 
على الصف بأكمله.

قم بمراجعة النشاط مع الطلبة وحاول األخذ باقتراحاتهم، حيث أن االقتراحات تحفز الفكر التعاوني.

اذا واجهت بعض الطلبة العنيدين ذو طباع صعبة حاول اقتراح خيارات أخرى عليهم بحيث تحقق 
نفس الهدف في النهاية.

كن صبوراً: امنح الطلبة الفرصة لمشاركة التحديات التي يواجهونها والصعوبات التي يجدونها ثم قدم 
النصح لهم. 

شجع الطلبة بداية اليوم على التعاون مع النجم وذكرهم بأن كل طالب سيأخذ دوره ويصبح نجماً.
سهاد بحر/ الصف األول، أماني أرواق / الصف األول ) مدرسة تماضر بنت عمرو األولى ( 

نسرين قشوع / الصف األول و ياسرة المبروك / الصف الثاني ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

استخدم لوحة الشرف أو برنامج اإلذاعة المدرسي لتسليط الضوء على الطلبة المتعاونين مع النجم.
منى حميدان / الصف األول، أثير زهدي / الصف الثاني ) مدرسة تماضر بنت عمرو الثانية ( 

ساجدة عمر / الصف الثالث ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية ( 

امنح الطلبة إحساًسا بالراحة وإخلق بيئة آمنة في غرفة الصف حتى يتمكن الطلبة من التعاون مع 
النجم.

آية خليفة / الصف الثالث ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

التقط صور لطلبة الصف و هم يتعاونون مع النجم وانشرها على صفحة فيسبوك المدرسة.
وفاء أبو زهرة ) مدرسة األميرة عالية (

أريج نزال / الصف الثاني ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

٦- الفكر التعاوني
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تعد الطواعية أيًضا أحد أهم العوامل لضمان استدامة نشاط نجم اليوم. إن الطواعية التي يتم تنميتها عبر 
هذا النشاط يمكن إيجادها في بيئة غرفة الصف عوضاً عن المهارة االجتماعية الفردية ) المبادرة (. من 

خالل الجهود المستمرة التي سيحاول الطلبة مواجهتها تجاه نفس التحديات أو األهداف بفرهم المتعاون، 
سيكتسب الصف ذاته الطواعية. إذا اكتسب الصف الطواعية مرة واحدة في نجم اليوم، فإن الطلبة 

يطبقون تدريجياً هذا التغير في أنشطة أخرى بدون أي توجيهات من المعلمين. 

عملياً يتم تنمية الطواعية من خالل هذه النقاط :

١- جلوس الطلبة في أماكنهم استعداداً لبدء االجتماع.
٢- الطلبة هادئين ويوجهون كل اإلنتباه للطالب النجم.

 اشرح للطلبة أنهم إن انتبهوا للطالب النجم بمفردهم، فسيطلب المعلم من مدير المدرسة الثناء عليهم
وجعلهم نموذجًا يحتذى به في المدرسة.

منى حميدان / الصف األول ) مدرسة تماضر بنت عمرو الثانية (

ألولياء األمور تأثير كبير على سلوك أطفالهم في المدرسة، ال تهمل دور أولياء األمور في توجيه وتغيير 
منظور األطفال تجاه المدرسة والصف.

روان شاكر / الصف الثاني ) مدرسة األميرة عالية (

بين الحين واآلخر حاول تغيير جو الصف، ألن الكسل والملل يقمع السلوك الطوعي للطلبة.

إن الحماس معدي : أطلق حماسك الخاص بك و أظهر لطالبك أنك سعيد برؤيتهم يتصرفون بشكل 
طوعي، مما سيحدث فرقًا في نظرة طالبك للصف.

فاتن العبدالت / الصف األول ) مدرسة األميرة عالية (

قدر الطلبة المتعاونين بعمل “ جدار األبطال ” ؛ إنه جدار يحتوي على جميع صور الطلبة المتعاونين. 
يمكن لك استخدام صور الطلبة و رسمها كأبطال خارقين أو لصق صورهم فوق شخصيات األبطال 

الشهيرة وأكتب عليها ما نوع القوة الخاصة التي يتمتع بها هؤالء الطلبة. على سبيل المثال : “ القوى 
الخاصة ” : التعاون، واالستماع إلى تعليمات النجم، ومساعدة النجم دائمًا، والتعامل مع النجم بأدب، وما 

إلى ذلك.

اخلق صيحة تشجيعية للصف، إنها صيحة خاصة يقررها الصف بداية العام الدراسي. يمكن أن تكون 
بمثابة هتاف خاص بينك وبين طلبتك ويمكن استخدامها كتشجيع يستخدم في اجتماع بداية اليوم 

ونهايته.
شجع الطلبة النجوم على التعبير عن امتنانهم لطلبة الصف لتعاونهم معهم إلكمال المهام أو عقد 

االجتماعات على أكمل وجه. إستخدم “ بطاقات االمتنان “ والتي هي بطاقات يشاركها الطلبة النجوم 
مع طلبة الصف الذين ساعدوهم أو كانوا متعاونين معهم خالل اليوم. في هذه البطاقة، يكتب الطالب 
النجم اسم الطالب المتعاون وما فعله بالضبط. يمكن للنجم أن يعطي هذه البطاقة للطالب المقصود 
أمام الصف بينما يقوم باقي طلبة الصف بالتصفيق له، وتستطيع أن تكتب تعليقات مشجعة أو وضع 

ملصقات على البطاقة.

تذكر؛ دائماً كن ميسراً و ليس مهيمناً، و أفعل أكثر من الوعظ. عندما يلعب الطلبة دورًا أكثر نشاطًا 
في الصف سيتكون لديهم سلوك أفضل بسرعة. عليك منحهم مساحة للتصرف بأنفسهم واالعتماد 

على أنفسهم مما يعزز معنويات الطلبة المحبطين. إن مشاهدة الطلبة لك وأنت تأخذ المبادرة للقيام 
بمساعدة الطالب النجم ودعمه سيكون له تأثير كبير على الطلبة ويحفزهم أكثر على اتخاذ اإلجراءات  

المناسبة بأنفسهم.

استخدم ساعة توقيت عند بدء االجتماع حتى يحضر الطلبة أنفسهم بسرعة.
أريج نزال / الصف الثاني ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

٧- الطواعية
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٢-٣ تطبيق النشاط عن بعد
عند تطبيق النشاط عن بعد يرجى اتباع الخطوات اآلتية :

 
١- يحدد المعلم دور الطلبة النجوم ويخبرهم بذلك عبر مجموعة الدردشة الصفية.

٢- يشارك المعلم آداب التواصل و أجندة االجتماع عن بعد مع الطلبة عبر مجموعات الدردشة مع الطلبة.
    * تفقد الصفحة ) ٣٢ (.

٣- يحدد المعلم الوقت المناسب لمشاركة فيديو االجتماع.
٤- بعد مشاركة الطلبة مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية أو الصور، يشجع المعلم طلبة الصف بتطبيق   

    الهدف بشكل فردي.
٥- يحث المعلم طلبة الصف على مشاركة مقاطع الفيديو أو الرسائل المتعلقة بالهدف عبر مجموعة 

    الدردشة الصفية.

أجندة االجتماع عن بعد : 

يمكن للمعلم تغيير محتويات األجندة بما يتماشى مع وضع التعلم عن بعد ) مظللة باللون األحمر (.
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٢-٤ نصائح وممارسات جيدة عن بعد 

مراعاة توافر الظروف المالئمة عند تسجيل الصوت أو تصوير فيديو حيث ينصح باختيار موقع 
هادئ و له إضاءة مناسبة.

الحرص أثناء التصوير أو التسجيل االنتباه ألفراد األسرة وضمان عدم الظهور غير المقصود و 
ينصح بمراجعة أي فيديو قبل إرساله حفاظاً على الخصوصية.

اإللتزام بالوقت المحدد من قبل المعلمة لكل نشاط.

االستماع الفعال لمشاركات الزمالء وعدم االستهزاء بأي مشاركة.

التقيد بموضوع النشاط.

احترام خصوصية الزمالء عبر عدم مشاركة فيديوهاتهم أو تسجيالتهم على مواقع أخرى أو 
مجموعات التواصل إال بعد االستئذان.

١

٢

٣

٤

٥

٦

آداب التواصل عن بعد عبر مجموعات الدردشة أو غيرها

 تهنئ الطالبة النجمة في الفيديو طلبة صفها بذكرى
المولد النبوي

 تقترح الطالبة النجمة في الفيديو حفظ بعض اآليات من
القرآن كهدف اليوم

 الطالب النجم يشارك في الفيديو نصائح صحية مع
طلبة صفه

يمكن تنفيذ نشاط نجم اليوم عبر االنترنت أيضاً، و فيما يلي نصائح وتطبيقات جيدة :  

تطبيق النشاط عن بعد 
• حفز التنافس بين الطلبة. 

• انشر فيديوهات الطلبة عبر و سائل التواصل اإلجتماعي أو صفحة فيسبوك المدرسة.  
• اشرك أولياء األمور في اإلعداد لالجتماع  وتصويره.

 
لتفعيل المحادثة المتبادلة خالل النشاط

• اطرح أسئلة بسيطة يمكن أن يجيب عليها أي طالب.
• ساعد الطالب النجم لتحديد هدف يرتبط بحياته اليومية أو يكون مألوفاً له.
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أمثلة على هدف اليوم
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النقاش الصفي هو النشاط الرئيس من أنشطة “ توكاتسو-نا ”. يناقش الطلبة القضايا التي تؤثر على 
حياتهم والحلول الممكنة بالنسبة لهم. أهم عنصر في النقاش الصفي هو أن يمارس الطلبة ما ناقشوه، 

إما عن طريق تبني اختيارهم للحل في حياتهم الخاصة أو من خالل العمل بشكل جماعي مع طلبة الصف 
لتجسيد ما قررو القيام به. يتعلم الطلبة أيًضا أهمية مراجعة إجراءاتهم بانتظام من أجل االستمرار في 

التأثير على حياتهم لألفضل.

يهدف النقاش الصفي إلى : 

١- تطوير مهارات الطلبة في االتصال و التواصل و ضبط النفس وتقبل آراء اآلخرين. 
٢- تطوير مهارات الطلبة في تحديد المشكالت و تحليلها و حلها. 

٣- تشجيع الطلبة على المشاركة في األنشطة اإلجتماعية. 
٤- تطوير السلوكيات اإليجابية لدى الطلبة لبناء عالقات إنسانية طيبة.

لمشاهدة فيديوهات تتعلق بتطبيق النشاط وجاهياً و عن بعد قم بمسح  )كود QR ( اآلتيين، أو تفقد 
الرابطين :

                                     )عن بعد(                                      )وجاهياً(
                                 https://bit.ly/3r5ln5E             https://bit.ly/335R1YI

٣-٠ ما هو النقاش الصفي؟
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* فريق النقاش : هو فريق يتم تشكيله من معلمين مختارين من قبل المدير و المنسق بحيث يأخذ فريق 
   النقاش دور المعلمين.  

* مجلس النقاش : هو فريق مؤلف من ثالثة طلبة مختارين من قبل مربي الصف لتيسير و تنسيق 
   جلسات النقاش.
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يوفر النقاش الصفي أسلوبين هما؛ “ نقاش ألجل اتخاذ إجراءات فردية ” و “ نقاش ألجل اتخاذ إجراءات 
جماعية ”. يتم التمييز بينهما بطرق متابعة نتائج النقاش. األسلوب األول “ نقاش ألجل اتخاذ إجراءات 

فردية ” هو حتى يتمكن الطلبة من ممارسة ما قرروه بشكل فردي. من ناحية أخرى، األسلوب الثاني 
“ نقاش ألجل اتخاذ إجراءات جماعية ” هو حتى يتمكن أفراد الصف من تنفيذ المهام التي قرروها في 

النقاش من أجل تحقيق هدف مشترك معاً.
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فيما يلي قائمة األدوات الالزمة للتحضير لجلسات النقاش :
  ١- آداب النقاش.

 ٢- بطاقة الخروج.
٣- إشارات اليد ) بناءً على رغبة المعلم (.

٤- دفتر مالحظات النقاش ) بناءً على رغبة المعلم (.

*تفقد الصفحات ) ١٠٤-١٢٠ (.

من خالل جلسات النقاش، يتعلم الطلبة ويمارسون مجموعة من آداب النقاش األساسية، والتي تعد 
ضرورية ليتمكن كل طالب من المشاركة في النقاش بنشاط وفاعلية. 

١- آداب النقاش

في ما يلي أمثلة على هذه اآلداب :

يمكن للمعلمين أن يقدموا آداب أخرى بناءً على مالحظتهم إلحتياجات الصف كما يمكن تجميع آداب 
النقاش المستهدفة في لوحة حائط. هذه اآلداب ليست فقط لتحسين أداء الطلبة و لكن للحفاظ على جو 

مريح ومنظم ومنضبط حتى يستطيع جميع طلبة الصف من أن يكونوا جزء من النقاش.
 

و تماماً مثل مهارات اإلتصال و التواصل، ال يتم اكتساب اآلداب فوراً وقد يجد المعلمون ذلك تحدياً في 
تقديم هذه اآلداب للطلبة في البداية، لكن الطلبة يتعلمونها تدريجياً ويعززوها من خالل التمرين.

٣-١ اإلعداد لجلسات النقاش 
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٢- بطاقة الخروج

هي بطاقة مخصصة للمعلم لمراجعة سير الجلسة
 وما قام به في الجلسة وتحديد النقاط الالزم 

تحسينها لجلسة النقاش المستقبلية. 

يمأل المعلم هذه البطاقة عن طريق 
طرح األسئلة على الطلبة نهاية كل جلسة.

٣- إشارات اليد  ) بناءً على رغبة المعلم ( 

قد يطلب المعلم من الطالب مشاركة رأيه و أثناء ذلك  قد يكون لدى الطلبة اآلخرين رأي أو فكرة يرغبون 
أيًضا في مشاركتها، ولكن هناك شيئًا ما يعيقهم. ربما يشعرون بالقلق من أن أفكارهم ليست جيدة بما 

يكفي للتعبير عنها أو أن الخوف من اإلحراج يمنعهم من رفع أيديهم.
 

مع وجود صفوف دراسية تضم طلبة متنوعين، فإن تحديد ما يفكر فيه الطلبة و مشاعرهم  تجاه 
الموضوعات التي تتم مناقشتها قد يمثل تحديًا. ستكون العديد من األفكار التي تمر عبر أذهان الطلبة ذات 

قيمة كبيرة لمعلميهم إن عرفوها، لكن فرص سماعها يمكن أن تكون قليلة ومتباعدة.
 

إن استخدام إشارات اليد ليس فقط له تأثير على إدارة الصف، ولكنه يوفر أيًضا تغذية راجعة فورية ونظرة 
ثاقبة للمعلمين حول تفكير الطلبة وفهمهم للمحتوى الذي تتم مناقشته.

فيما يلي أمثلة على إشارات اليد ومعانيها :
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٤- دفتر النقاش ) بناءً على رغبة المعلم (  
من خالل سجل واضح وكامل لجلسة النقاش، يقوم المعلم بتحفيز مالحظات الطلبة الفردية وتفسيراتهم 

ويقوم بالتقاطها، والبناء عليها كما يمكن للمعلم أن يطلب من الطلبة الرجوع إلى دفتر النقاش للتحقق من 
القرارات واإلجراءات إلبقائهم على المسار الصحيح.

 
دفتر النقاش هو أيًضا كتاب تفاعلي يمكن اعتباره أداة اتصال بين الطلبة والمعلم، خاصة عندما يقوم 

الطلبة بلصق بطاقات العمل الخاصة بهم أو أعمالهم من رسومات أو حرف يدوية وما إلى ذلك. يجب على 
المعلم مساعدة الطلبة وشرح مفهوم الدفتر وكيفية تسجيل المالحظات.

 النقاط اآلتية هي ما يجب تدوينه في دفتر النقاش :

 إذا كانت األفكار أو اآلراء هي اقتراحات محددة.
إذا تم ذكر أفكار أو آراء عدة مرات لسبب واضح.

إذا طلب المعلم مباشرة تدوين نقطة ما “ للتدوين ”.
إذا تم تقديم فكرة جديدة، أو معلومات جديدة لم يتم ذكرها مسبقًا.

إذا كانت األفكار أو اآلراء تتعلق بكيفية إنفاق المال، أو كيف سيتم إنفاقه، أو كيف ينبغي إنفاقه.
إذا تم اتخاذ القرار بشكل فردي ) األسلوب األول ( أو من قبل المجموعة ) األسلوب الثاني (.

استخدام الرموز للتمييز بين اإلقتراحات والقرارات واالجراءات.
استخدام األرقام لتحديد األولوية في القرارات واالجراءات.

استخدام التسطير والتلوين وما إلى ذلك إلبراز نقاط أو أفكار معينة.

 يمكن أن تساعد النصائح اآلتية الطلبة في تدوين المالحظات بشكل أسهل وأكثر وضوحاً :

اليوم / التاريخ :
موضوع النقاش :

مالحظات المعلم :

في ما يلي مثال على دفتر النقاش لجلسات المرحلة التحضيرية :

أعمال الطلبة
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اليوم / التاريخ :
موضوع النقاش :

 أسباب المشكلة :
  .............................. -١
  .............................. -٢
  .............................. -٣

 الحلول المقترحة :
   .............................. -١
  .............................. -٢
  .............................. -٣

يراجع الطلبة إجراءاتهم فردياً في جلسة المراجعة

اليوم / التاريخ :
موضوع النقاش :
 أسباب المشكلة :

  .............................. -١
  .............................. -٢
  .............................. -٣

 الحلول المقترحة :
   .............................. -١
  .............................. -٢
  .............................. -٣

 بطاقة مجموعة المهام يتم تدوينها
 ألجل اإلجراءات التي ستنفذ بشكل

 دوري خالل العام ) مثل : مبادرات
الصف، رؤية الصف (

في ما يلي مثال على دفتر النقاش لجلسات األسلوب األول :

في ما يلي مثال على دفتر النقاش لجلسات األسلوب الثاني :

يتم تدوين خطة العمل من قبل قائد مجموعة 
المهام وذلك للفعاليات التي ستعقد لمرة واحدة

مثل: فعاليات صفية ممتعة، الترحيب بطالب 
جديد، تزيين الصف، اللقاء في وقت الفرصة.

يراجع أعضاء مجموعة 
المهام اجراءاتهم 

في جلسة المراجعة 
بشكل جماعي.
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١- احترام الرأي والرأي اآلخر.
٢- االنصات للمتحدث.  

٣- عدم مقاطعة الزمالء.  
٤- رفع اليد بأدب عند المشاركة.

١- التعبير بثقة : من حيث مشاركة اآلراء 
    و األفكار بدون تردد و التعبير بصوت 

    واضح. 
٢- التفاعل مع المتحدث.

١- استيعاب موضوع النقاش : المشاركات  
   واألفكار و اآلراء و االقتراحات تتعلق 

   بالموضوع الرئيسي. 
٢- بناء الفكر الخاص : التعبير عن األفكار 

   المتنوعة و اإلبداعية مع التعليل.

١- امتالك معلومات كافية عن الذات و 
    العائلة و المدرسة والمجتمع. 

٢- القدرة على تحديد االهتمامات.

تم تصميم المرحلة التحضيرية لتحفيز الطلبة على التفكير من خالل حثهم على انشاء أفكارهم الخاصة 
وعرضها واالستماع إلى اآلخرين، باإلضافة إلى تدريبهم على آداب النقاش ومهارات االتصال و التواصل 

األساسية. 

ال تحتوي المرحلة التحضيرية على عنصر “ النقاش ”، ولكن هذه المرحلة هي باألحرى إلعداد جميع الطلبة 
للمشاركة النشطة في جلسات النقاش. إنها ال تعزز أداء الطلبة فحسب، بل تحافظ أيضاً على الجو المريح 

لعقد جلسات النقاش.

تركز المرحلة التحضيرية على النقاط اآلتية :

٣-٢ المرحلة التحضيرية 
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تسلسل الجلسة
يتم اتباع الخطوات التسلسلية اآلتية خالل جلسات المرحلة التحضيرية. في كل خطوة، يجب على 

المعلمين اإلنتباه إلى العديد من التعليمات على النحو التالي في الجدول أدناه.
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٣-٢-٢   نصائح وتطبيقات جيدة

لتفعيل المرحلة التحضيرية، سيحتاج ذلك إلى المزيد من النصائح و األدوات. فيما يلي النصائح 
والتطبيقات المتوافقة مع الجلسات ومهاراتها المستهدفة بشكل مفصل والذي قام به المعلمون في 

المدارس المستهدفة.

١- خلق بيئة ودية في الصف

 تعد البيئة الصفية الودية ضرورية لتعلم وتطور الطلبة، حيث تزيد البيئة الودية من إنجازات الطلبة 
األكاديمية وتعزز تقديرهم لذاتهم. قد يحتاج ذلك إلى جهد من  كل من المعلم والطلبة ، ولكن في النهاية 

يمكن أن يتحول الصف إلى بيئة ممتعة وصديقة للتعلم.

٣-٢-١    اإلعداد لجلسة النقاش

ما يلزم للتحضير لجلسة نقاش المرحلة 
التحضيرية هو خطة الجلسة. يقوم المعلم 

بإعداد خطط الجلسات مسبقاً وفقاً 
للموضوعات المستهدفة. يتم اختيار هذه 

الموضوعات بناءً على احتياجات الطلبة 
وظروفهم.  إعداد خطة الجلسة يذكر المعلم 

بإجراءات وخطوات النقاش. كما أن إعداد 
األسئلة المفتاحية سيساعد المعلم على 

استهداف النقاط الرئيسة.

*تفقد الصفحات ) ١٠٤-١٢٠ (.

رحب بطلبتك بحماس كل يوم و ابحث عن شيء إيجابي لتقوله متى استطعت أو سمح الوقت بذلك.

خذ وقتًا للتحدث عن اإلختالفات في غرفة الصف. التنوع موجود في كل مكان، ويمكن للطلبة اإلستفادة 
من التعرف على التنوع في سن مبكرة. تحدث عن الخلفيات الثقافية المختلفة والمواهب ونقاط القوة 

والضعف. وفر فرًصا للطلبة لمشاركة نقاط قوتهم وضعفهم. مثالً: حتى لو لم يكن الطالب جيدًا في الجري 
السريع، فقد يكون قادرًا على الرسم جيدًا. يجب أن تظل هذه المحادثات دائمًا في ضوء إيجابي، حيث يعد 

فهم التنوع مهارة ستفيد الطلبة طوال حياتهم كما أن ذلك يساعد على بناء الثقة والقبول في الصف.
هنيدة بدير/ الصف الخامس ) مدرسة األميرة عالية (

امنح الثناء الحقيقي والتعزيز اإليجابي في كثير من األحيان، فكلما شعر الطلبة بشكل أفضل تجاه 
أنفسهم، زاد تعاطفهم مع أنفسهم ومع اآلخرين.

فاتن العبدالت / الصف األول ) مدرسة األميرة عالية (

ادع كل طالب باسمه األول واألخير أو لقبه المفضل إن كان لديه فنحن نحب أسماءنا ونحب األشخاص 
الذين ينادوننا بأسمائنا، كما إن ذلك يظهر أن المعلم مهتم بالطالب مما يقرّبهم من بعضهم البعض.
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اشرح للطلبة أنه يمكنهم التحدث عن أي رأي لديهم، فنحن نستمع ونستكشف وجهات النظر المختلفة، 
و لكل شخص خبراته ومعرفته الحياتية، وال توجد إجابة صحيحة بينهم.

طمأن الطلبة أنهم مرحب بهم جميعًا في الجلسة و أكد على أنهم مرحب بهم لتقديم أية أفكار بحرية ألنك 
مهتم بسماع أفكارهم حيث ال توجد أفكار خاطئة هنا. دع الطلبة يشعرون أنك تقدر حديثهم من خالل 

اإلستماع لهم مع اإليماءات وتدوين المالحظات وتكرار ما قالوه ثم أثن عليهم.
دالة األسطة/ الصف الرابع ) مدرسة األميرة عالية (

قم بعقد الجلسات في أماكن مختلفة، مثل : ساحة المدرسة والمكتبة والمسرح وما إلى ذلك.
) مدرسة ميمونة أم المؤمنين األولى ( 

) مدرسة ضرار بن األزور (

قم بترتيب طريقة جلوس الطلبة في شكل O  أو U  للتأكد من أن جميع الطلبة يمكنهم رؤية بعضهم 
البعض ورؤيتك.

) مدرسة ضرار بن األزور (
) مدسة ميمونة أم المؤمنين األولى (

) مدرسة األميرة عالية (

ترتيب مقاعد الطلبة بشكل  O  أو U   داخل غرفة الصف للتأكد من أن جميع الطلبة يمكنهم رؤية بعضهم البعض عند المشاركة.

عقد الجلسة في ساحة المدرسة أو المكتبة. إن تغيير مكان عقد الجلسة من شأنه أن يحفز تفكير الطلبة ويخلق بيئة تعلمية جديدة وممتعة.
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٢- آداب النقاش

قم بتثبيت آداب النقاش بطريقة جذابة على الحائط في غرفة الصف وذكر بها الطلبة بانتظام حتى ترسخ 
في أذهانهم. 

) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (
بسمة الجمالية/ صف ثاني ) مدرسة األميرة عالية (

قدر الطلبة ذو سلوك جيد أمام زمالئهم في الصف وذكر الجميع في الصف بآداب النقاش للجلسة التالية. 
) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

استخدم أساليب التعزيز لتشجيع الطلبة على اتباع آداب النقاش. 
على سبيل المثال : إعداد أربعة طوابع بألوان مختلفة كل لون يتعلق بإحدى اآلداب. عندما يلتزم الطلبة 

بأي من اآلداب، ضع هذه الطوابع على دفاتر الطلبة.

حفز الطلبة على التوقف عندما يتعلق األمر بمخالفات آداب النقاش.  
على سبيل المثال : تشكيل لجنة من أربعة طلبة تدعى “ لجنة النقاش الصحي ”. يحمل كل عضو فيها 

عصا مكتوب عليها احدى اآلداب. فإذا وجد طالب في الصف خالف أدباً معيناً تقوم اللجنة برفع تلك 
العصا.

فاتن العبدالت / الصف األول ) مدرسة األميرة عالية  ( 
) مدرسة الشيماء األولى (

اجعل الطلبة يقرأون قصًصا عن اآلداب.

اصنع عبارة أو صوتاً مرحين كلما خالف الطلبة اآلداب.

قم بلفت االنتباه إلى الكلمات واألفعال الطائشة وغير المراعية و  التي قد تسبب تغيير في بيئة الصف.

أكد على أن أي شكل من أشكال التنمر بما في ذلك النميمة واالستقصاء والعدوان أمر غير مقبول.

شدد على أهمية معاملة اآلخرين بالطريقة التي تحب أن يعاملوك بها.

فليكن لديك لوحة تروج لآلداب. اطلب من الطلبة مراقبة األخالق الحميدة مع اآلخرين، واكتب ما يروه 
على بطاقة ثم أضفه إلى اللوحة.

أخبر الطلبة أنه ال يُسمح لهم بأن يكونوا فظين و ال يسمح لهم بالمقاطعات عندما تتحدث. على سبيل 
المثال : يمكن لك أن تقول “ أنا هنا لمساعدتك على التعلم، لذلك أنت تحتاج إلى اإلستماع واتباع 

التعليمات. أنا قلق من أنك قد تفوتك معلومات مهمة “.

طبق المعلم آداب النقاش حتى عندما تم عقد الجلسة في أماكن أخرى غير غرفة الصف.
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طلبت المعلمة من أحد الطلبة عمل لوحة آلداب لنقاش وقامت المعلمة باإلشارة إليها في كل 
جلسة.

شجعت المعلمة الطلبة على تطبيق 
آداب النقاش من خالل إعطاء مجموعات 

الطلبة نقاط أو ملصقات.

قامت المعلمة بطباعة آداب النقاش 
وتثبيتها بجانب اللوح.

طلبت المعلمة من الطلبة عمل لوحة آلداب النقاش وتزيينها بأنفسهم.

قام المعلم بتدوين آداب النقاش على اللوح بداية كل جلسة.
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٣- مهارات االتصال و التواصل 

يجب أن يكون الطلبة قادرين على التواصل بشكل فعال. فبدون مهارات االتصال و التواصل يتعرض 
الطلبة لخطر التخلف عن أقرانهم أو اإلنغماس العاطفي أو اإلنسحاب التدريجي من النقاش لكن يتوقع من 

الطلبة تطوير مهارات االتصال و التواصل األساسية تدريجياً من خالل التدريب. 
 

مهارات االتصال و التواصل المستهدفة هي : 

١- التعبير بثقة : من حيث مشاركة األفكار واآلراء دون تردد والتعبير عنها بنبرة صوت واضحة. 
٢- التفاعل مع المتحدث. 

امنح الطلبة إحساًسا بالراحة واألمان حتى يتمكنوا من المشاركة والتواصل دون خوف أو تردد أو إحراج. 
) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

قسم الطلبة إلى مجموعات وامنحهم الفرصة لتبادل المعلومات وإعداد الفكرة للمشاركة مًعا. 
) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

اعرض مقطع فيديو لطالب يتحدث بوضوح دون تردد في جلسة نقاش واطلب من الطلبة تقليد هذا 
الطالب عند المشاركة. 

) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

شجع الطلبة على التفاعل مع المتحدث من خالل اإلجابة على أسئلته ومشاركة المزيد من المعلومات 
المتعلقة بالموضوع وامنحهم الفرصة لطرح المزيد من التفاصيل لتوضيح النقاط غير الواضحة. 

) مدرسة تماضر بنت عمرو الثانية (

انتبه جيدًا الجابات الطلبة وأعد صياغتها لجعلها مفهومة أكثر و إلزالة الغموض. إذا أجاب الطالب على 
سؤال بطريقة معقدة، فاطلب منه إعادة صياغة ما قاله.

يساعد العمل الجماعي الطلبة على تنمية مهارات االتصال الشفوي والكتابي. إن العمل في مجموعات 
صغيرة ال يزيل الضغط فحسب، بل يمنح الطلبة أيًضا الفرصة لتأكيد آراء بعضهم البعض والعمل مًعا نحو 

هدف مشترك. 
كوكب خضر ) مدرسة األميرة عالية (

قدمت الطالبة رأيها بثقة بعد تدريب المعلمة لها.قدمت الطالبة رسمتها لخريطة الطريق لزمالئها في الصف.
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٤- مهارات التفكير
قد ال يكون بعض الطلبة وخاصة الطلبة الصغار، قد خضعوا لـ “ النقاش الصفي “ من قبل. لذلك فالخطوة 

األولى هي جذبهم وتشجيعهم على المشاركة بأسلوب إيجابي وطوعي حيث يتم تشجيع الطلبة على بناء 
وتقديم آرائهم الخاصة بدالً من االعتماد على اآلخرين في التفكير والتحدث. 

 
مهارات التفكير المستهدفة هي : 

١- استيعاب موضوع النقاش :  حيث أن المشاركات واآلراء واألفكار واإلقتراحات مرتبطة بالموضوع الرئيسي. 
٢- بناء األفكار الخاصة : من حيث التعبير عن األفكار المختلفة واإلبداعية مع التعليل.

حدد موضوعًا بسيطًا يتعلق بحياة الطلبة لجذبهم إلي النقاش وتجنب وضع موضوعات معقدة أو 
واسعة النطاق يصعب عليهم التفكير فيها بناءً على تجاربهم الخاصة، مثل موضوع “ كيف يمكننا حل 

مشكلة الفقر في العالم؟ ”.

قم بإعداد مثال لمساعدة الطلبة على تخيل نتائج موضوع النقاش.

قدم الموضوع باستخدام أساليب مختلفة مثل : قصة، صور، فيديو، لعب األدوار، دمى لجذب الطلبة 
إلى الموضوع و للحصول على صورة أوضح عنه.

شجع الطلبة على إعداد األفكار أو الموضوعات مسبقًا، حتى يتمكنوا من المشاركة في النقاش المتعلق 
بالموضوع.

إكرام موسى / صف ثامن ) مدرسة بالط الشهداء (

استخدم األلعاب واألنشطة المتعلقة بالموضوع الرئيسي والتي تعزز مهارات التفكير لدى الطلبة. 
) مدرسة تماضر بنت عمرو الثانية (

فاتن العبدالالت/ صف أول، بسمة الجمالية/ صف ثاني، ميس حمدان / صف ثالث، آمنة العبادي / 
صف رابع ) مدرسة األميرة عالية (

وسع قدرة الطلبة ومعرفتهم من خالل جعلهم يقرؤون كتب تتعلق بالموضوع الذي سيتم نقاشه. 
تستطيع تعريفهم بالمراجع أو المواقع اإللكترونية ذات الصلة بالموضوع. 

) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (
شجع الطلبة على مشاركة تجاربهم الشخصية. 

) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية ( 
اكرام علي الموسى/  صف ثامن ) مدرسة بالط الشهداء (

قم بالعصف الذهني قبل بدء نقاش عميق. 
) مدرسة تماضر بنت عمرو األولى والثانية ( 

) مدرسة األميرة عالية (

يعد السؤال المفتوح مفيدًا لبعث االلهام في النقاش وإثبات أن هناك طرقًا متعددة إلدراكه واإلجابة 
عليه. يمكنك تحديد مؤقت للمحادثات القصيرة غير الرسمية لهذا النوع من األسئلة.

كن مبدعًا في كيفية طرح األسئلة. ستالحظ الفرق في مقدار المعلومات اإلضافية التي يمكنك الحصول 
عليها من خالل طرح السؤال. مثالً : اسأل “ ما أكثر شيء أعجبك في األنشودة ؟ ” بدالً من “ هل أعجبتك 
األنشودة ؟ ”. “ ما هي الرسالة التي يحاول مقدم العرض أو المتحدث إيصالها؟ ماذا يمكنك أن تتعلم أيًضا 

من خالل مالحظة تعابير وجه المتحدث ولغة جسده؟ “. 
بسمة الجمالية /صف ثاني ) مدرسة األميرة عالية (
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طلب المعلم من الطلبة أن يرسموا كوسيلة 
للتعبير أثناء الجلسة.

ساعدت المعلمة الطالبة في شرح عملها 
للطلبة اآلخرين.

ساعدت المعلمة الطالبة في التعبير عن نفسها وشرح شجرة عائلتها.

استخدمت المعلمة لعبة طبقتها مع الطالبات مرتبطة بموضوع النقاش.

استخدمت المعلمة الدمى كأداة في جلسة 
النقاش.

استخدم المعلم اللوحات كأداة في جلسة 
النقاش.

جرب بعًضا من هذه األسئلة لحفيز تفكير الطلبة : 
هال عبرت عن هذه النقطة بطريقة أخرى؟ 
هل يمكنك أن تعطيني مثاالً أو توضيحاً؟ 

هال قدمت المزيد من التفاصيل بالتحديد؟ 
هل نحن بحاجة للنظر إلى الموضوع من وجهة نظر أخرى؟ 

هل هناك طريقة أخرى للنظر في هذا السؤال؟
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٥- إدراك الذات

الطلبة ليسوا مجرد جسد أو عقل و هم ليسوا مجرد مشاعر أو أفكار أو صور أو أحالم. هم أكثر من ذلك وال 
شك بذلك.  إن إدراك الذات ال يحدث بين عشية وضحاها، قد يستغرق األمر عدة جلسات للسماح للطلبة 

باكتساب هذه المهارة، ولكن النتيجة النهائية المتمثلة في جعل الطلبة يدركون نقاط قوتهم وضعفهم 
واهتماماتهم وتفضيالتهم ستمنحهم الشعور بأن لديهم المزيد من التحكم في حياتهم وأنهم سيكونون 

قادرين على ايصال أنفسهم إلى المستوى التالي. 

نقاط إدراك الذات المستهدفة هي : 
 

١- امتالك معلومات كافية عن الذات واألسرة والمدرسة والمجتمع. 
٢- القدرة على تحديد االهتمامات.

حدد موضوعات تسمح للطلبة بالكتابة عن أنفسهم. إذا كانوا بحاجة إلى دفعة، حدد موضوعات مثل “ أنا 
مبدع ”، أو “ الزي المدرسي ” لتشجيع الطلبة على البحث بشكل أعمق قليالً داخل أنفسهم لمعرفة كيف 

يفكرون وماذا يفضلون.

ناقش دائرة األفكار والمشاعر واألفعال. صف كيف تغير األفكار المشاعر و بالتالي األفعال التي تثير األفكار 
مرة أخرى. صف موقفاً  قد يواجهه الطلبة و ناقش كيف سيجعلهم الموقف يفكرون ويشعرون، وكيف 

سيتصرفون بناءً على تلك األفكار والمشاعر.
اطلب من الطلبة االحتفاظ بمذكراتهم عن مشاعرهم. مثل لصق الوجوه التعبيرية التي تمثل المشاعر 
بشكل يومي. إن تخصيص الوقت إلجراء “ تقييم عاطفي ” يومي يساعد الطلبة على فهم واستكشاف 

عواطفهم.

قم بدمج أنشطة مختلفة في النقاش مثل ) الرسم، التلوين، اللعب، التطوع، المقابالت ( لمساعدة الطلبة 
على التعرف على مهاراتهم وتطويرها.

اختارت المعلمة موضوعات مألوفة للطلبة ومناسبة لمرحلتهم النمائية، 
مثل المدرسة، لماذا أحبها؟ ماذا أتعلم فيها؟ من هم أصدقائي؟

صنع بطاقات تعريفية والسماح للطلبة بالتحدث عن أنفسهم 
وتقديم أنفسهم لزمالئهم في الصف.

ادرك الطلبة ذاتهم من خالل مواضيع جلسات مختارة بعناية مثل خارطة الطريق و شجرة العائلة.
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٣-٢-٣   خطة جلسة النقاش
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٣-٢-٤   خطة جلسة النقاش عن بعد
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يمكن للصفوف الدراسية التي اكتسبت آداب النقاش األساسية المتابعة إلى تطبيق األسلوب األول 
أو الثاني. في األسلوب األول ؛ يقوم الطلبة بإجراء نقاش حول موضوع يتعلق بحياتهم ويطبقون نتائج 

النقاش. األسلوب األول هو مصمم ليتمكن الطلبة من ممارسة ما قرروه نهاية الجلسة بشكل فردي، على 
سبيل المثال : مناقشة كيفية التحقق من موثوقية األخبار قبل نشرها. 

 األسلوب األول يتكون من جلستين ؛ الجلسة األولى لصنع القرارات الفردية والجلسة الثانية مخصصة 
للمراجعة والتأمل بعد اتخاذ االجراءات الفردية.

يركز األسلوب األول على النقاط اآلتية :

٣-٣ األسلوب األول : النقاش ألجل اتخاذ إجراءات فردية  
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تسلسل الجلسة األولى : جلسة صنع القرارات الفردية
األسلوب األول يتبع التسلسل أدناه. هذا التسلسل يتم اتباعه حتى يتمكن الطلبة من صنع قراراتهم الفردية. و 
يتوقع من الطلبة تنفيذ هذه القرارات في حياتهم اليومية. لذلك، هناك حاجة إلى جلسة مراجعة لتوفير فرصة 
للطلبة لمراجعة إجراءاتهم و تأمل ذاتهم.  في كل خطوة، يجب على المعلمين االنتباه إلى عدة تعليمات و التي 

سيتم شرحها في الجدول التالي.
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تسلسل الجلسة الثانية : جلسة المراجعة والتأمل
ال يتعلق النقاش الصفي فقط بالنقاش ذاته، وال يتعلق فقط بصنع القرارات أو اتخاذ اإلجراءات، ولكن 
فرصة الطلبة لمشاركة األفكار حول العملية برمتها من النقاش إلى تنفيذ اإلجراء هو أمر بالغ األهمية.

  
تساعد المراجعة والتأمل الطلبة على تطوير مهارات التفكير العليا من خالل تشجيعهم على ربط المعرفة 

الجديدة بالفهم المسبق، والتفكير بطرق مجردة، وتطبيق االستراتيجيات التي تم ممارستها على القضايا و 
األحداث المستقبلية، وفهم استراتيجيات التفكير والتعلم الخاصة بهم. 

في جلسة المراجعة، يشارك الطلبة بآرائهم مثل ؛ ما هي أصعب اإلجراءات التي وجدوها ) األسلوب 
األول ( أو ما هي أصعب المهام التي وجدوها ) األسلوب الثاني ( أو ما هي اإلجراءات التي أثرت على حياتهم 

) األسلوب األول ( أو أي أجزاء الفعالية استمتعوا بها أكثر ) األسلوب الثاني ( و غير ذلك. يعد وقت التأمل 
أيًضا أمرًا بالغ األهمية ألنه يساعد الطلبة على اإلعجاب ببعضهم البعض وزيادة الكفاءة الذاتية. 

جلسة المراجعة تتبع التسلسل أدناه. في كل خطوة، يجب على المعلمين االنتباه إلى عدة تعليمات و التي 
سيتم شرحها في الجدول التالي : 
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٣-٣-١   اإلعداد لجلسة النقاش

فيما يلي ما يلزم للتحضير لجلسات النقاش :

١- بطاقة العمل .
٢- أسئلة مراجعة األسلوب األول .

٣- خطة جلسة األسلوب األول .
٤- خطة جلسة المراجعة.

*تفقد الصفحات ) ١٠٤-١٢٠ (.

١- بطاقة العمل

٢- أسئلة مراجعة األسلوب األول 

بناءً على النقاش، يتخذ الطلبة قرارًا فرديًا عن طريق اختيار حل واحد 
أو الجمع بين عدة حلول. يحدد كل طالب اإلجراء المستهدف الخاص 
به ويمأل بطاقة العمل ويضعها في دفتر النقاش. على الطلبة ممارسة 

اإلجراءات المستهدفة في الحياة اليومية.

يتم عقد جلسة مراجعة بعد االنتهاء من كل موضوع ) قد يتم تناول 
نفس الموضوع بأكثر من جلسة واحدة (. 

في جلسة المراجعة، يأخذ الطلبة وقتًا لإلجابة عن أسئلة المراجعة 
بشكل فردي ومشاركة خبراتهم مع طلبة الصف.  ال تساعد األسئلة 

الطلبة على مراجعة إجراءاتهم فحسب، بل أيًضا على التأمل في 
كيفية تطوير أدائهم.

         : تم اتخاذ القرار حيز التنفيذ. 

          : لم يتخذ القرار حيز التنفيذ.

ما يلزم للتحضير لجلسة نقاش األسلوب االول هو خطة الجلسة. 
يقوم المعلم بإعداد خطط الجلسات مسبقاً وفقاً للموضوعات 
المستهدفة. يتم اختيار هذه الموضوعات بناءً على احتياجات 

الطلبة وظروفهم. 
 

إعداد خطة الجلسة يذكر المعلم بإجراءات وخطوات النقاش. كما 
أن إعداد األسئلة المفتاحية سيساعد المعلم على استهداف النقاط 

الرئيسة.

٣- خطة جلسة األسلوب األول 
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٤- خطة جلسة المراجعة  

قد ال يؤمن بعض المعلمين بضرورة التحضير لجلسة المراجعة. 
لكن جلسة المراجعة و التأمل لها أهمية كبيرة، فهي ال تقتصر على 

مراجعة اإلجراءات فقط  بل الغاية منها هي أن يدرك الطلبة أن 
عملية المراجعة و التأمل تطور من أدائهم و تساعدهم في التغلب 

على تحدياتهم.

٣-٣-٢    نصائح وتطبيقات جيدة

لتفعيل األسلوب األول، سيحتاج ذلك إلى المزيد من النصائح و األدوات. فيما يلي النصائح والتطبيقات 
المتوافقة مع الجلسات ومهاراتها المستهدفة بشكل مفصل الذي قام به المعلمون في المدارس 

المستهدفة.

  ١- مهارات النقاش 

يتعلم الطلبة ويصقلون مهارات النقاش من خالل الممارسة. حيث تهدف مهارات النقاش إلى حصول
الطلبة على القدرة على التفاعل واالستجابة لما يقوله اآلخرون بشكل منطقي ومقنع. باستخدام المنطق 
في النقاش، يستطيع الطلبة النظر إلى المشكلة بموضوعية واستخالص استنتاجات معقولة حول كيفية 

المضي قدمًا. 

يلعب المعلمون دوراً رئيساً في تزويد الطلبة بالنصائح العملية حول كيفية تقديم آراء فاعلة وإجراء نقاش 
بناء. 

و فيما يلي المهارات المستهدف تعزيزها : 

١- تقديم اآلراء بشكل منطقي ومقنع. 
٢- تفحص آراء اآلخرين واالستجابة لهم.

تأكد من أن الطلبة يدركون الفرق بين المناظرة والنقاش. و أن الهدف هو ليس هزيمة اآلخرين من خالل 
تبرير رأيك، ولكن تعميق معرفتك من خالل مشاركة وجهات النظر المختلفة.

اطلب من الطلبة توضيح أسباب اقتراح هذه اآلراء. أشياء مثل “ لمجرد ” أو “ ألنني أحب ذلك ” ال ينبغي 
اعتبارها أسبابًا وجيهة. دع طلبة الصف يساعدون صديقهم في ذكر أسباب وجيهة لدعم حجته.

اطلب من الطلبة إجراء بعض األبحاث لجمع الحقائق أو األمثلة لدعم أسبابهم أو مشاركة بعض تجارب 
حياتهم. حيث يساعدهم ذلك على التمييز بين الحقائق واآلراء. 

- الحقائق هي تصريحات يمكن إثباتها باستخدام البيانات الموضوعية.
- اآلراء هي أحكام شخصية ال يمكن إثباتها، لكن يمكن أن تُبنى على تجارب شخصية.

اقترح على الطلبة كتابة آرائهم و ذكر األسباب قبل تقديمها للتأكد من أنها منطقية ومقنعة.
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ساعد الطلبة على فهم المشكلة. هذه الخطوة حاسمة لتعلم مهارات تحليل المشكلة. إذا نجحت في 
مساعدة الطلبة على اإلجابة عن أسئلة “ ماذا؟ ” و “ لماذا؟ ” ،فسيكون العثور على إجابة سؤال “ كيف؟ ” 

سهالً.
استخدم المعادالت، اصنع مجسمات، مخططات، جداول، رسماً بيانياً، نسب مئوية. كل هذا لدعمك في 
شرح المشكلة وتأثيرها. قم بإشراك الطلبة من خالل مطالبتهم باجراء بحوث عن المشكلة قبل الجلسة.

على سبيل المثال : موضوع “ التنمر االلكتروني ”، اجعل الطلبة يبحثون عن النسبة المئوية لألشخاص 
الذين تأثروا بالتنمر االلكتروني، أو اطلب منهم البحث عن أكثر خمس مواقع اجتماعية وقع األشخاص فيها 

ضحايا للتنمر االلكتروني.

قد يستخدم المعلم وسائل مختلفة من قصص و فيديوهات أو غير ذلك 
لتحفيز تفكير الطلبة بالموضوع أو المشكلة المطروحة. في هذه الصورة 

استخدمت المعلمة القصة المصورة.

بعد اكتمال عملية النقاش، و اقتراح الطلبة للعديد من الحلول. لخصت 
المعلمة هذه الحلول بشكل نقاط على اللوح. ثم طلبت من الطلبة 

التفكير و اختيار أي منها سيكون القرار الذي سيأخذ حيز التنفيذ الحقاً.

أعد صياغة المشكلة : الطريقة التي يحدد بها المعلم المشكلة أو يضعها في إطار يمكن أن تحد من 
إبداع الطلبة. إذا وصف المعلم المشكلة بطريقة مختلفة، أو سمح للطلبة بالنظر إليها من زاوية مختلفة، 

فيمكن أن تنبثق حلول جديدة.

بمجرد أن يطور الطلبة تعريفًا قويًا بالمشكلة، جزّء المشكلة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها وحدد إطارًا زمنيًا 
لنقاش كل منها.

استخدام مشاكل الحياة الواقعية في التفسير وطرح األمثلة، إن ذلك سيساعد الطلبة على تخيل 
المشكلة والتدرب على تحليل المشكالت بفاعلية. 

اكرام علي الموسى ) مدرسة بالط الشهداء (

٢- تحليل المشكالت 

الموضوعات المحددة لهذا األسلوب هي القضايا االجتماعية أو الصحية التي تؤثر على حياة الطلبة، على 
سبيل المثال : الثقافة اإلعالمية، التنمر، األمان في تنقالت المدرسة، كيفية الوقاية من اإلنفلونزا، وما 

إلى ذلك. في النقاش الصفي، سيطرح الطلبة األسئلة بأنفسهم باستخدام لماذا وماذا وكيف. من أجل 
المشاركة في النقاش، سيقومون بإعداد أنفسهم من خالل التفكير في المشكلة وتفحص تجاربهم الخاصة 

والمعرفة المكتسبة من موادهم الدراسية أو إجراء بحث أو استشارة العائلة واألصدقاء. من خالل مشاركة 
اآلراء والنقاش مع زمالئهم، سيعملون على تعميق المعرفة وتطوير آرائهم حول هذه المشكلة. 

مهارات تحليل المشكالت المستهدفة هي :

١- التعرف على المشكلة. 
٢- تحديد األسباب. 

٣- اقتراح حلوالً عملية.
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٣- صنع القرارات الفردية 

 سيقرر الطلبة اإلجراءات التي يختارون ممارستها من األفكار المقترحة. قد يختار بعض الطلبة اقتراحاتهم 
الخاصة، بينما قد يتبنى البعض اآلخر فكرة أخرى. عندما يتعلم الطلبة أن يكونوا مستقلين ومسؤولين 

وواثقين عندما يتخذون خياراتهم بأنفسهم فإن ذلك يمنحهم إحساًسا بالسيطرة على حياتهم، مما يقلل 
من القلق ويعزز المرونة. 

من المهم أن نستوعب أن الطلبة يتخذون قرارات كل يوم : من قرارات بسيطة مثل ما يأكلونه أو يرتدونه، 
وما هي الهدية التي يجب شراؤها لعيد ميالد العم، و ما هي إعدادات الخصوصية التي يجب استخدامها في 

الحسابات االجتماعية وغير ذلك.

في ما يلي المهارات المستهدفة لصنع القرارات الفردية : 

١- اختيار القرارات الفردية. 
٢- ممارسة القرارات المختارة ” اتخاذ االجراءات ”.  

ذكر الطلبة أنه ال بأس بالقيام ببعض األخطاء في اتخاذ القرارات، ألنه عبر ذلك يكتسبون الخبرة 
ويتعلمون كيفية صنع قراراتهم بشكل أفضل في المستقبل.

يمكنك تمكين الطلبة ومساعدتهم على تطوير االستقاللية من خالل زرع الثقة في قراراتهم التي 
يتخذونها وتشجيعهم على تنفيذها في حياتهم اليومية.

اشرح للطلبة الفرق بين اإلصرار و المثابرة. اإلصرار يعني المحاولة مرارًا وتكراراً، حتى بعد فشلك. أخبر 
الطلبة أنه ال بأس من الفشل، إذا لم ينجح اإلجراء المتبع، فيمكنهم دائمًا تغييره من االقتراحات التي 

ناقشوها.  بينما أن المثابرة تتضمن التفكير، و هي أن تبذل جهداً لمحاولة فهم المشكلة بشكل كامل، ثم 
استخدام الموارد المتاحة والقيام باإلجراءات الالزمة لحلها.  على سبيل المثال ؛ “ أوالً، سأحاول ذلك.... 
حسناً، هذا ال يعمل....  لنعد إلى مالحظاتي.... حسناً، لدي إجراءات أخرى يمكنني تجربتها.... سأطلب 

نصيحة صديقي “.

شجع الطلبة على التفكير مليًا قبل اتخاذ أي قرار واختيار القرار بحكمة. 
اكرام علي الموسى ) مدرسة بالط الشهداء (

لتشجيع عملية صنع القرار المستقل، شجع الطلبة على مدح زمالئهم في الصف عندما يتخذون قرارات 
جيدة أو عندما يرونهم يفكرون بعناية في خياراتهم.

بطاقة العمل هي أداة تُستخدم لتذكير الطلبة بقراراتهم واجراءاتهم. يمكن عرض البطاقات المعبأة على 
حائط غرفة الصف أو حفظها في دفتر النقاش، حتى يتذكر الطلبة دائمًا إجراءاتهم المستهدفة. 

اكرام علي الموسى ) مدرسة بالط الشهداء (

تقوم الطالبات بتعبئة بطاقات العمل الخاصة بهن باإلجراء الذي 
يناسبهن، بينما تقوم المعلمة أثناء ذلك بحثهن على تطبيق االجراء 

في حياتهن اليومية و تشجيعهن على ذلك.

طلبت المعلمة من الطالبات تثبيت بطاقات العمل على الحائط 
بعد تعبئتها، حتى يتذكرن اإلجراءات التي سيقمن بها خالل حياتهن 

اليومية.
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شجع الطلبة بالبناء إلى آراء بعضهم البعض. سيكون من المفيد أيًضا استخدام إشارات اليد لتوضيح 
ذلك. اشرح للطلبة كيفية الرجوع إلى اآلراء األخرى ، كما هو موضح أدناه ؛ 

 
أ- للتعبير عن الموافقة و الثناء على اآلراء يمكن للطلبة أن يقولوا : 

“ أنا أتفق مع O ألنني أعتقد أيًضا _________ ” 
أو “ O لديها وجهة نظر. يمكنني عرض أمثلة لذلك. ____________. “ 

 
ب- للتعبير عن عدم الموافقة مع إبداء األسباب يمكن للطلبة أن يقولوا : 

“ ال يمكنني أن أتفق مع O ألن ___________. ” 
أو “ O قال __________ ، لكن لدي رأي مختلف في ذلك. ______________. “ 
أو “ أنا أفهم وجهة نظر O لكني أراها بشكل مختلف. أظن _____________. “ 

أو “ رأي O جيد من حيث أن ______ ، ومع ذلك، ال يمكنني الموافقة على نقطة ___________. ” 
 

ج- لتلخيص أو تفصيل آراء اآلخرين يمكن للطلبة أن يقولوا : 
“ أفترض أن O قصد أن يقول __________. هل هو كذلك، O؟ “ 

 
د- لتنسيق اآلراء المختلفة يمكن للطلبة أن يقولوا :  

“ أرى أن رأي O مرتبط بـرأي ▲. أقترح الجمع بين الرأيين وجعل _________. “ 
أو “ تبدو آراء O و ▲ مختلفة للوهلة األولى، ولكن في الواقع تتشابه نقاطهما من حيث المعنى ______ “ 

 
هـ- لطرح األسئلة يمكن للطلبة أن يقولوا : 

“ لم أسمع جيداً. O، هل يمكنك أن تقولها  مرة أخرى؟ “ 
أو “ لدي سؤال O. لماذا تعتقد________؟ من فضلك قل لنا السبب “ 

أو “ أخشى أن أكون قد فاتتني الغاية من________. O، هل يمكنك توضيح رأيك؟ “

يمكن أن تستخدم عالمة أو صورًا معينة يتم االتفاق عليها مع الطلبة، بحيث يتم استخدامها كلما 
أردت من الطلبة االنتباه إلى رأي معين.

اجعل الطلبة يشعرون بالراحة عند التعبير عن آرائهم وال تسمح بأية أحكام مسبقة أو تحيزات. إذا كان 
الرأي غير واضح أو مفهوم، شجع الطلبة على طلب توضيحات بدالً من ذلك.

٤- السلوك اإليجابي تجاه الحياة

 إن امتالك موقف إيجابي تجاه الحياة يعني التعامل بتفاؤل مع مواقف الحياة والتحديات والصعوبات 
والتفاعالت مع الناس. إنه يعني رؤية األفضل حتى في المواقف الصعبة والسعي نحو ذلك والتفكير 

بحكمة واتخاذ اإلجراءات من أجل حياة أفضل.  من خالل هذا األسلوب سيقدم الطلبة على كل يوم بعقلية 
مقدرة و مدركة.  

 
إن السلوكيات اإليجابية المستهدف تعزيزها هي : 

١- البناء على آراء اآلخرين. 
٢- فهم اآلراء المختلفة دون إطالق أحكام مسبقة و تحيز.
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٥- المراجعة والتأمل

شارك بعض التجارب الشخصية مع الطلبة.

شجع الطلبة على التفكير بأنفسهم، وخصص دقيقة أو دقيقتين للطلبة للتفكير بصمت في اجراءاتهم 
وخبراتهم. و اسألهم عما إذا كانوا راضين عن اإلجراءات التي اتخذوها.

شجع الطلبة على الكتابة عن تجربتهم قدر اإلمكان. تساعد الكتابة الطلبة على استخالص كل أفكارهم 
وخبراتهم ومشاعرهم ومخاوفهم على الورق.

وفِّر بيئة تعلم اجتماعية تشبه تلك المتأصلة في األعمال الجماعية للسماح للطلبة برؤية وجهات النظر 
األخرى.  و قم بتعزيز األحاديث مع الشركاء أو األحاديث الجماعية، وشجع الطلبة على الحديث حول 

اجراءاتهم وتجاربهم مع شركائهم أو مجموعتهم.

وفِّر بيئة داعمة عاطفياً للطلبة في غرفة الصف، وال تصحح الطلبة بشكل مفرط. إنها لفكرة جيدة أن 
يكون لديك طلبة صف يقدمون النصائح لبعضهم البعض بناءً على تجاربهم الخاصة بدالً من فرض آرائك 

الخاصة عليهم.
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٣-٣-٣   خطة جلسة النقاش
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٣-٣-٤   خطة جلسة النقاش عن بعد

ت عن بعد.
سا

ضيع للجل
صل على المزيد من الموا

سابق وبالتالي ستح
*قم باستبدال الجمل باللون األحمر بما يناسبها من الجدول ال
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٣-٤  األسلوب الثاني : النقاش ألجل اتخاذ إجراءات جماعية
في األسلوب الثاني، يجري الطلبة نقاش و يتابعون نتائجه من خالل العمل بشكل جماعي. تدور 

الموضوعات التي يناقشوها حول الفعاليات أو األنشطة التي يمكن للطلبة التخطيط لها وتنظيمها معًا أو 
القضايا التي تتطلب اهتمامًا واتخاذ إجراءات من قبل جميع أعضاء الصف. يمكن أن تكون الموضوعات  
عبارة عن فعالية لمرة واحدة في العام مثل “ الترحيب بالطلبة الجدد ” أو إجراءات يتم تنفيذها بانتظام 

على مدار العام مثل “ المبادرات ”. 

وبالتالي، فإن األسلوب الثاني يتضمن عملية بناء اإلجماع “ التوافق ” في اآلراء ويتشارك الطلبة المهام فيما 
بينهم من أجل تحقيق نتائج النقاش المتفق عليها في نهاية الجلسة. بعد الجلسة، ينفذ الطلبة المهام 
المعنية في مجموعات وتنعكس نتائج هذه اإلجراءات على غرفة الصف بأكملها للوصول لهدف مشترك. 

 األسلوب الثاني يتكون من جلستين، الجلسة األولى لصنع القرار الجماعي والجلسة الثانية مخصصة 
للمراجعة والتأمل بعد اتخاذ اإلجراء الجماعي.

يركز األسلوب الثاني على النقاط اآلتية :
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األسلوب الثاني يتبع التسلسل أدناه. يتم اتباع هذا التسلسل حتى يصنع الطلبة قرارهم الجماعي 
ويخططون لإلجراءات. يتوقع من الطلبة تنفيذ قرارهم في فترة زمنية معينة. لذلك، هناك حاجة إلى 

جلسة مراجعة لتزويد الطلبة بفرصة لمراجعة إجراءاتهم والتأمل في أنفسهم.  

في كل خطوة، يجب على المعلمين االنتباه إلى عدة تعليمات والتي سيتم شرحها في الجدول التالي :

تسلسل الجلسة األولى : جلسة صنع القرار الجماعي
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يسمح بناء اإلجماع “ التوافق ” للمجموعات بالتوصل إلى اتفاق ساحق بين األفراد المعنيين وتعظيم 
المكاسب الممكنة للجميع. 

تناشد قاعدة األغلبية إحساسنا الفطري بالعدالة وتمنع األقلية الصوتية من التغلب على األغلبية. ومع 
ذلك، عندما يعلم المفاوضون أنهم سينتهي بهم األمر إما فائزين ) في األغلبية ( أو خاسرين ) في األقلية (، 
فقد يتغاضون عن قيمة بناء اإلجماع “ التوافق ” في اآلراء والبحث عن أفضل نتيجة ممكنة لجميع األطراف. 

تميل المجموعات التي تركز على صنع القرارات من خالل بناء اإلجماع “ التوافق ” في اآلراء إلى التوصل إلى 
اتفاقيات أكثر استقرارًا وكفاءة وحكمة من المجموعات التي تصنع القرارات من خالل حكم األغلبية. 

مع تصاعد المشاكل، من الصعب للغاية ومن غير الفعال في كثير من األحيان أن تحاول المدارس حل 
المشكالت المثيرة للجدل بمفردها. يوفر بناء اإلجماع ” التوافق ” طريقة لألفراد والمدارس للتعاون في حل 

المشكالت المعقدة في مناهج مقبولة للجميع. 

تهدف مناهج بناء اإلجماع “ التوافق ” إلى تحويل التفاعالت العدائية إلى بحث تعاوني عن المعلومات 
والحلول التي تلبي اهتمامات واحتياجات جميع األفراد. عندما يكون لكل طالب وجهة نظر مختلفة، يتم 

أخذ العديد من الزوايا في االعتبار، وقد يؤدي هذا التنوع في وجهات النظر إلى حلول مبتكرة. كما أنه 
يزيد من قدرة المجموعة على االستجابة، حيث يمكن للطلبة تخصيص مجموعة متنوعة من الموارد لحل 

المشكلة.  كما أن مشاركة جميع الطلبة في حل المشكلة تقلل من إمكانية حدوث مأزق في المستقبل. 
 

يتم اتباع الخطوات اآلتية لبناء اإلجماع ” التوافق ”: 

١- مقارنة وفرز اآلراء المتنوعة. 
٢- التوفيق بين جميع اآلراء المفروزة.

بناء اإلجماع “ التوافق ”

١- مقارنة و فرز اآلراء المتنوعة 

أوالً، يحتاج المعلم إلى فهم كامل لجميع األفكار. من المهم جدًا التأكد من أن جميع األفكار واآلراء المقدمة 
واضحة ومفهومة بالنسبة لجميع الطلبة. لذلك، يوصى بتشجيع الطلبة على طلب تفسيرات عن آراء 

اآلخرين، خاصة إذا لم يكونوا واثقين من رأي معين.  
 

 “ أسماء، هل يمكنك شرح فكرتك مرة أخرى؟ لست متأكدًا من سبب اقتراحك لذلك “.  
 “ مالك، أعتقد أن فكرتك مشابهة لما اقترحه علي. ما رأيك؟ “ 

 
ثانيًا، يتم إجراء عملية الفرز بناءً على القواسم المشتركة واالرتباط واالختالف في األفكار واآلراء المقدمة. كما 

أنه من الضروري التأكد من فحص جميع اآلراء دون تجاهل آراء األقلية.

مثال :
يخطط المعلم لنقاش نوع األنشطة التي يرغب الطلبة في لعبها في حصة النشاط القادمة. يقوم المعلم 

بجمع أو كتابة آراء الطلبة واقتراحاتهم على اللوح.

في هذا المثال، يوجد ٤٠ طالبًا في الصف. أثناء جمع اقتراحات الطلبة، يالحظ المعلم تكرار بعض 
االقتراحات. للحد من كتابة نفس الفكرة بشكل متكرر، يستخدم المعلم )/( لإلشارة إلى عدد الطلبة الذين 

اقترحوا نفس الرأي. 
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الخطوة التالية هي فرز هذه االقتراحات.  يمكن تصنيف األفكار إلى المجموعة الحمراء لألنشطة الداخلية، 
والمجموعة الزرقاء لألنشطة الخارجية.

أثناء جمع اآلراء واالقتراحات، يمكن للمعلم اتباع الشروط اآلتية لتسريع العملية ؛ 
١- يجب أن تكون األفكار مرتبطة بالموضوع. 

٢- يجب أن تكون األفكار سهلة التنفيذ ومناسبة لتنفيذها في المدرسة. 
 

إذا اقترح أحد الطلبة ممارسة ألعاب الفيديو، يجب على المعلم أن يشرح للطلبة سبب عدم مالئمة 
تنفيذها في المدرسة ويطلب منه التفكير في اقتراح آخر مرة أخرى.
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٢- التوفيق بين اآلراء المصنفة 

 للتوفيق بين جميع اآلراء المصنفة يجب تحليلها أوالً. اطلب من الطلبة مشاركة آرائهم حول النقاط الجيدة 
والسيئة في األفكار المصنفة. تعد مشاركة آراء الطلبة أمرًا مهمًا للتأكد من أن جميع األفكار المقدمة 

واضحة ومفهومة من قبل الجميع.   
 

“ تعجبني فكرة حنين ألن ... ”      
“ أعتقد أن فكرة سامي يصعب تنفيذها ألن ... ” 

 
بعد أن يشارك الطلبة وجهات نظرهم، يقود المعلم الطلبة لبناء اإلجماع “ التوافق ” في اآلراء. هناك عدة 

طرق لذلك ؛ 

• خلق فكرة جديدة. 
• الجمع بين عدة أفكار. 

• اختيار عدة أفكار.

وفيما يلي شرح مفصل عن كل منها.

خلق فكرة جديدة

اذا تم اقتراح عدة أفكار            قم بتبني النقاط الجيدة من األفكار األكثر تفضيالً. 
 

على سبيل المثال : دعنا نقرر لعبة نلعبها أثناء وقت االستراحة. 
 

الفكرة ) أ ( : الحجلة، النقطة الجيدة هي متعة القفز في المربعات. 
الفكرة ) ب ( : القفز بالحبل، النقطة الجيدة هي تحدي القفز بالحبل. 

 

الفكرة الجديدة المتولدة ) ج (: الحجلة بالحبل. يلعب الطلبة الحجلة 
العادية ولكن مع القفز بالحبل لجعلها أكثر صعوبة.
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الجمع بين عدة أفكار
الطريقة األولى : إذا وافقت األغلبية على الفكرة ) أ (، بينما توجد أفكار ثانوية ) ب ( و ) ج ( و ) د (          

         اجمع األفكار عن طريق تحديد الفكرة ) أ ( كفكرة رئيسية وإضافة النقاط الجيدة من األفكار ) ب ( و 
) ج ( و ) د (

على سبيل المثال ؛ دعونا نشارك في حدث اليوم المفتوح. األفكار المقترحة هي :

فكرة ) أ ( : مسرحية  
فكرة ) ب ( : القيام بعمل عرض راقص  

فكرة ) ج ( : غناء أغنية 
فكرة ) د ( : كوميديا واقفة 

 
الفكرة الرئيسية هي مسرحية تتضمن عرض راقص أثناء

 قيام الطلبة بالغناء في الخلفية ويتم تنفيذ أحد مشاهد
 المسرحية بطريقة الكوميديا الواقفة.

الطريقة الثانية : إذا كان هناك عدة أفكار ) أ (، ) ب (، ) ج (، ) د (            اجمع األفكار عن طريق معرفة 
النقاط المشتركة أو الجيدة في األفكار ) أ (، ) ب (، ) ج (، ) د (

على سبيل المثال ؛ دعونا نصمم شعارًا لفريقنا األحمر. 

األفكار المقترحة : 
الفكرة ) أ ( : الطماطم 
الفكرة ) ب ( : الفراولة

الفكرة ) ج ( : التفاح
الفكرة ) د ( :  الزهور

 
النقطة المشتركة بين األفكار المقترحة هي 

أنها نباتات، لذا من الجيد دمجها جميعًا في سلة.

أ             ب               ج             د
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إذا كان من الصعب الجمع بين األفكار المقترحة أو توليد فكرة جديدة          قم بتقليص الوقت أو المكان 
أو غير ذلك لتنفيذ جميع األفكار المقترحة.

على سبيل المثال ؛ بدالً من استخدام كل الوقت في لعبة واحدة، قم بإدارة وقت الحصة للعب جميع 
األلعاب المقترحة. 

الفكرة ) أ ( :   المالحقة  
الفكرة ) ب ( : كرة القدم 

الفكرة ) ج ( :  القفز في الحقيبة 
الفكرة ) د ( :  مسابقة الركض  

من خالل تقليص الوقت لكل نشاط، يمكن تنفيذها جميعًا في حصة الرياضة ) ٤٥ دقيقة (. 

    ١٠ دقائق الحماء بمسابقة الركض. 
    ٥ دقائق للقفز في األكياس. 

    ١٠ دقائق للمالحقة. 
    ١٠-١٥ دقيقة لكرة القدم.

اختيار عدة أفكار

يمكن أيًضا استخدام عدة مناهج معًا ) خلق فكرة جديدة والجمع بين األفكار و اختيار عدة أفكار (

مثالً : اقترح الطلبة أفكارًا لحصة نشاط رياضة ممتعة ) ٤٥ دقيقة (

خطة النشاط النهائية



89

اتخاذ القرار بأغلبية األصوات

يمكن إجراء تصويت األغلبية فقط بعد أن يحاول الطلبة بشكل كاٍف استخدام مناهج بناء اإلجماع 
“ التوافق ” في اآلراء لتقليل عدد الخيارات قدر اإلمكان. يجب على المعلم تذكير الطلبة قبل التصويت بأنه 

يجب اتخاذ القرار األفضل للصف بأكمله وليس لمجموعة معينة من الطلبة.

متى تستخدم

عندما يتعين تحديد خيار وحيد. ومن الصعب 
الحصول على اتفاق حتى بعد التوفيق بين 

اآلراء باستخدام مناهج مختلفة.

كيفية استخدامها
• اطلب من الطلبة رفع أيديهم. عد األصوات لكل خيار 

   وقم بتسجيلها على اللوح. 
• إذا كان من األفضل جعل التصويت سريًا ) وليس 

  الكشف عن من يصوت لمن / من (، اطلب من الطلبة 
  تغطية أعينهم ورفع أيديهم. عد األصوات لكل خيار وقم 

  بتسجيلها على اللوح. 
• في حالة وجود خيارين بنفس عدد األصوات، أعد 

  التصويت على هذين الخيارين.

الجلسة الثانية : جلسة المراجعة

يتم اتباع نفس تسلسل خطوات األسلوب األول في المراجعة لألسلوب الثاني. *تفقد الصفحة ) ٧١ (. 
االختالف الوحيد هو في تفاصيل تعليمات المعلمين حيث أنها كما يلي :
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١- بطاقة مجموعة المهام

بالنسبة لإلجراءات التي يتم تنفيذها بانتظام على مدار 
العام، فإنه يتوجب على مجموعات المهام إعداد البطاقة 

التالية واالحتفاظ بها في دفتر النقاش الخاص بهم 
أو تثبيتها على حائط الغرفة الصفية من أجل الحفاظ 
على مهامهم في االعتبار وعرض مهام بعضهم البعض 

للمعلمين ومجموعات المهام األخرى. 
 

يتم إعداد بطاقات مجموعة المهام عندما تكون 
الموضوعات التي تمت مناقشتها مثل المبادرات الصفية  

أو رؤية ورسالة الصف أو الموضوعات األخرى التي تتطلب 
من المجموعات تنفيذ مهام معينة بانتظام.

٢- خطة العمل

خطة عمل مطلوبة لفعاليات المرة الواحدة مثل ؛ فعالية 
ممتعة في الصف، والترحيب بطالب جديد في الصف، 

وتزيين غرفة الصف، واللقاء في وقت االستراحة. 
 

خطة العمل هي طريقة واضحة وبسيطة للتأكد 
من توزيع المهام بشكل عادل. و تعمل أيًضا كمذكرة 

لمجموعة المهام بالمواعيد النهائية الخاصة بهم. 
 

تضع كل مجموعة مهام خطة عمل و يمكن لصق خطط 
العمل المكتملة على حائط غرفة الصف لحين يوم 

الفعالية.

٣-٤-١    اإلعداد لجلسة النقاش

في ما يلي ما يلزم للتحضير لجلسات النقاش :

١- بطاقة مجموعة المهام ) لإلجراءات التي يتم تنفيذها بانتظام ( .
٢- خطة العمل ) لفعاليات المرة الواحدة ( .

٣- أسئلة مراجعة األسلوب الثاني .
٤- خطة جلسة األسلوب الثاني .

٥- خطة جلسة المراجعة.

*تفقد الصفحات ) ١٠٤-١٢٠ (.



91

٣- أسئلة مراجعة األسلوب الثاني 

يجب مراجعة كل من فعاليات المرة الواحدة واإلجراءات 
التي يتم تنفيذها بانتظام من قبل الطلبة باستخدام 

أسئلة مراجعة األسلوب الثاني. 

• بالنسبة للفعاليات التي تُجرى مرة واحدة، فإنه تُعقد 
  جلسة المراجعة بنهاية كل فعالية. 

• بالنسبة لإلجراءات التي يتم تنفيذها بانتظام، فإنه يتم 
  عقد جلسة المراجعة في نهاية العام.

٤- خطة جلسة األسلوب الثاني 

يقوم المعلم بإعداد خطط الجلسة مسبقًا للجلسات وفقًا 
للموضوعات المستهدفة.  يتم اختيار هذه الموضوعات بناءً 

على احتياجات الطلبة وظروفهم. 
 

إعداد خطةالجلسة يذكر المعلم بإجراءات وخطوات 
النقاش. كما أن إعداد األسئلة المفتاحية سيساعد المعلم 

على استهداف النقاط الرئيسة.
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إذا لم يتمكن الطلبة من الخروج بأفكار فردية، يمكنك أن تقترح عليهم النقاش مع شريك مقعدهم.
كوكب خضر ) مدرسة األميرة عالية (

ساعد الطلبة على ابتكار أفكار واقعية يمكن تجسيدها داخل المدرسة وفي وقت معين، وبدون مخاطر.

الحصول على وجهات نظر جديدة “ عيون جديدة ” :  “ عيون جديدة ” تعني إيجاد طريقة مختلفة للنظر 
إلى المشكلة التي يكون الطلبة على دراية بها بالفعل أو يكونوا منغمسين فيها. قد تبدو بعض الحلول 

المقترحة جيدة، إلى حين التراجع بضع خطوات إلى الوراء والحصول على منظور أوسع حول كيفية 
التماشى مع البيئة والتوقيت والظروف بشكل جيد. إن االبتعاد عن المشكلة بين الحين واآلخر يحسن 

من جودة الحلول المقترحة.

٣-٤-٢   نصائح وتطبيقات جيدة

لتفعيل األسلوب الثاني، سيحتاج ذلك إلى المزيد من النصائح و األدوات. فيما يلي النصائح والتطبيقات 
المتوافقة مع الجلسات ومهاراتها المستهدفة بشكل مفصل الذي قام به المعلمون في المدارس المستهدفة.

١- مهارات النقاش

٢- بناء اإلجماع “ التوافق ”

من المثالي تدوين كل فكرة مقدمة من الطلبة، ومع ذلك، يمكنك حذف استثناء كتابة نفس األفكار 
بشكل متكرر من خالل سؤال الطالب عما إذا كانت فكرته تشبه التي تم تقديمها مسبقًا. أثناء النقاش، 

يمكنك ترتيب أماكن المالحظات الالصقة على اللوح من خالل التجميع وفقًا للتشابه أو االرتباط مع شرح 
ذلك للطلبة.

همسة الفتالوي/ الصف السادس ) مدرسة األميرة عالية (

تحديد المواعيد النهائية نقطة مفتاحية. يمكن أن يكون ذلك ذا قيمة كبيرة لدفع المجموعة نحو اتخاذ 
القرار.  كما أن ضغط الوقت بشكل معتدل يمكن أن يشكل مساعدة بدالً من إعاقة عملية اتخاذ القرار 

الجماعي إذا تم استخدامه بفعالية.

غالبًا ما يؤدي الخالف الصحي إلى دفع عملية صنع القرار الجماعي إلى األمام، و ذلك عند إدارته بفعالية. 
إذا كانت هناك عملية متفق عليها لتوضيح الخالفات وحلها، فسيشعر كل فرد في المجموعة بأنه مسموع 

ومدعوم. إن محاولة تضمين الخالفات في القرار النهائي للمجموعة يمكن أن يساعد الفريق في الوصول 
إلى اإلجماع “ التوافق ” في الرأي وتشجيع التسوية الشاملة. 

ال تثبت كالم الطلبة دون تحليل الخبر وتأكد من المصدر أوالً.

ذكر الطلبة باستمرار بما هي المشكلة وما هو الهدف من جلسة النقاش، واطلب منهم باستمرار مراجعة 
وإعادة توجيه اقتراحاتهم لحل المشكلة التي يتم نقاشها.

تأكد من فهم الطلبة لوجود معاني مختلفة بين الحقائق واآلراء. إذا لم يتم شرح ذلك لهم، ساعدهم على 
ممارسة : 

“ في رأيي، …….. ” 
“ بناءً على تجربتي، ... ” 

“ حسب أخبار عمان التي سمعتها هذا الصباح …….. ”.

*تفقد الصفحة ) ٧٣ (.
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للجمع بين عدة أفكار : 
١-  اطلب من الطلبة التزام الهدوء والتفكير في األفكار الممكنة بشكل فردي لمدة خمس دقائق. رحب 
    باألفكار الجديدة التي تساعد على االبتكار بطرق جديدة. في هذه الخطوة، ال ينبغي الحكم على أية 

    أفكار ألن الهدف هو تشجيع العصف الذهني اإلبداعي .
٢- ضع في اعتبارك جولة ثانية ) و ثالثة ( من الجمع بين األفكار إذا كانت المجموعة الطالبية صغيرة أو 

     إذا كان الطلبة قد ألهموا أفكارًا جديدة بعد الجولة األولى. 
٣- قم بعمل قائمة بالتركيبات ) الناتجة عن الجمع بين األفكار ( التي قام بها الطلبة .

٤- تأكد من أن جميع األفكار واضحة ومفهومة من قبل الجميع.

من أجل الجمع بين األفكار، هذه األسئلة المفتاحية يمكن أن تساعد : 
١- ما هي األفكار التي يمكن دمجها؟ 

٢- هل يمكن الجمع بين هذه الغايات؟ 
٣- كيف يمكن تغليف التركيبة؟ 

٤- كيف يمكننا أن نجعلها مفيدة قدر اإلمكان؟ 
٥- ماذا تتوقع أن تشعر من خالل هذه الفكرة؟ ما هي األفكار األخرى التي يمكن أن تمنحك نفس 

    الشعور؟

لخلق أفكار جديدة : 
١- امنح الطلبة الوقت للتعامل مع القضايا من وجهات نظر جديدة. تحدث إلى أشخاص آخرين لديهم 

    وجهات نظر وخلفيات مختلفة وحاول لعب لعبة “ لو كنت ... ”. 
٢- لتشجيع الطلبة على الخروج بأفكار جديدة، من الضروري االبتعاد عن أنماط التفكير الراسخة وإيجاد 

    مسارات جديدة. يؤدي استخدام الصور أو األشياء العشوائية إلى تحفيز الطلبة على التفكير في أفكار 
    جديدة. على سبيل المثال، “ التخطيط للترحيب بطالب جديد في الصف ” : 

    أ-   ضع صور األعالم والحلويات والحيوانات اللطيفة مثل الطيور والقطط والورود أو النباتات على 
         اللوح. 

    ب- أطلب من الطلبة إلقاء نظرة على هذه الصور لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم قم بإزالتها. 

قد يستوحي الطلبة األفكار التالية من خالل الخطوة السابقة ؛ 
    أ-   تزيين غرفة الصف. 

   ب-  تناول وجبة اإلفطار تحت شجرة طويلة في ساحة المدرسة. 
    ج-  عمل مسرحية لمملكة الحيوانات والتي يمكن أن يكون فيها الطالب الجديد هو األسد الملك.

كسر أنماط التفكير القديمة : يمكنك ويمكن للطلبة أن يعلقوا جميعًا في “ مسارات ” معينة من 
التفكير و قد يكونوا مرتاحين لدرجة أنهم ال يدركون أن هذه المسارات تعيقهم. لذلك، للحصول على 

أفكار جديدة، عليك االبتعاد عن أنماط التفكير الراسخة والبدء في رؤية مسارات جديدة لألمام من خالل 
تحدي االفتراضات.  من المرجح أن يجلب الطلبة مجموعة من االفتراضات لكل موقف حيث قد يتضح 

أن العديد منهم صحيح، ولكن تحدي هذه المفاهيم المسبقة يمكن أن يفتح أيًضا بعض االحتماالت 
المثيرة.

تكوين روابط جديدة : تعد الخارطة الذهنية أسلوبًا رائًعا الكتشاف االتصاالت وإنشاء روابط جديدة، فهي 
توضح كيفية ارتباط الحقائق واألفكار المختلفة، ويعزز حل المشكالت اإلبداعي.
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قامت المعلمة بتوزيع طلبة الصف إلى مجموعات، وتم عرض جميع 
اقتراحات الطلبة على اللوح لمزيد من النقاش.

طلبت المعلمة من الطالبات مناقشة اقتراحاتهن مع زميالتهن في 
مقاعدهن قبل تقديمها.

قدمت المعلمة وقتًا محدداً للطلبة للتفكير في اقتراحاتهن وكتابتها 
على األوراق.

جمعت المعلمة آراء جميع الطالبات وبدأت في بناء اإلجماع 
“ التوافق ” في الرأي مع الطلبة باتباع األساليب.

بعد إجراء نقاش كاٍف، تم تكوين اإلجماع “ التوافق ” في الرأي وكتبت الطالبة النتيجة النهائيه علي اللوح. كان الموضوع في هذه الصور هو 
“ رؤية  الصف ”.
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٣- صنع القرارات الجماعية و اتخاذ اإلجراءات

٤- سلوكيات إيجابية تجاه رفاهية الصف 

٥- المراجعة والتأمل 

*تفقد الصفحة ) ٧٧ (.

ضع مواعيد نهائية واضحة وواقعية. ضع في اعتبارك أن طالبك سيستغرقون الوقت الذي يتم منحهم 
لهم.

ضع توقعات واقعية واحتفل بالطلبة عندما يحققونها.  ساعدهم على استيعاب كيف يبدو التقدم 
الواقعي، واعمل معهم على اإلجراءات التي في متناولهم.   عندما يتخذ الطلبة هذه اإلجراءات، وفر وقتاً 

لالحتفال بإنجازاتهم.

الحماس معدي. إن التواجد مع طالبك وإظهار أنك سعيد إلرشادهم في رحلتهم سيحدث فرقًا.

عندما ترى الطلبة يحرزون تقدمًا أو تسمع إنجازاتهم، حاول أن تالحظ ذلك. وأخبرهم بما رأيته وما 
حققوه وما يجب أن يفخروا به. إن المالحظات اإليجابية النشطة هي أكثر من مجرد مدح طالبك بل 

يتعلق األمر باالنتباه إلى متى أنجزوا شيئًا قد ال يبدو عليه كأنه تقدم.

زيّن غرفة الصف بشعارات إيجابية من نتائج الجلسات.

ضع صورًا لغرفة صف مثالية أو أوصافًا مثالية على جدران الصف.

شارك بتعليقات إيجابية وأمدح الطلبة بداية الصباح.

احتفل بإجراءات الطلبة وإنجازاتهم ومبادراتهم الصغيرة.

احتضن الفكاهة واسمح لنفسك بالضحك. إنه يخفف الجو على الفور ويجعل األمور تبدو أقل صعوبة.  
حتى لو لم تكن في حالة مزاجية تسمح بذلك، فإن التظاهر أو إجبار نفسك على الضحك يمكن أن 

يحسن جو الصف ويقلل من التوتر.

انصح الطلبة بتحويل الفشل إلى دروس. الطلبة يواجهون أخطاء وإخفاقات في سياقات متعددة وفي 
مهام متعددة ومع أشخاص متعددين، فبدالً من التركيز على فشلهم، اجعلهم يفكرون فيما سيفعلونه في 

المرة القادمة “ حوّل فشلهم إلى دروس مستفادة ”.

اقض المزيد من الوقت مع طالبك، وشارك أفكارك ومشاعرك وأحالمك. تحدث مع طالبك عن الحياة، 
بما في ذلك الكتب واألخبار والتجارب التي مررت بها.

يمكن أن تقطع االبتسامة شوطًا طويالً في تنمية اإليجابية في حياتك اليومية. عندما تبتسم، ستجعلك 
أكثر تقبالً وودًا. تتيح االبتسامة لآلخرين معرفة أنه من السهل التحدث إليك ويمكن التواصل معك، 

وقد يصبح األشخاص الذين تعاملوا معك بشكل مباشر ورسمي أكثر انفتاحًا تدريجيًا. االبتسامة هي أداة 
بسيطة لكنها أداة قوية. ابتسم لطالبك.
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٣-٤-٣    خطة جلسة النقاش
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٣-٥  المرحلة المتقدمة

تم تصميم المرحلة المتقدمة لمنح الطلبة االستقاللية والمسؤولية في إعداد وتيسير ومتابعة جلسات 
النقاش ونتائجها. يتمثل دور المعلمين بشكل أساسي في دعم مجلس نقاش الطلبة بالنصائح واإلرشادات 

خالل الجلسات.  

بالنسبة للطلبة من الصفوف العليا ) أكبر من صف سادس (  أو أولئك الذين هم على دراية بالنقاشات 
وللطلبة الذين اكتسبوا مهارات النقاش، فإنه يوصى بتنفيذ الجلسات باستخدام “ المرحلة المتقدمة ”. 

يمكن استخدام المرحلة المتقدمة في عقد جلسات ) األسلوب األول أو األسلوب الثاني (.  
 

تركز المرحلة المتقدمة على : 

• تأسيس مجلس النقاش الطالبي يقوم بإعداد جلسات النقاش وتيسيرها ومتابعتها.

  تأسيس مجلس النقاش الطالبي
  

يتشكل مجلس النقاش الطالبي من ثالثة طلبة ) ميسر النقاش، مدوّن المالحظات على اللوح، مدوّن 
المالحظات على الدفتر ( أو أكثر وفقًا لمستوى النقاش الذي يحدده المعلم. يمكن أن تكون فترة تكليف 

األعضاء فصالً داسيًا كامالً أو يمكن اختيار األعضاء بالتناوب مع كل موضوع.  
 

أدوار مجلس النقاش الطالبي هي : 

١- اقتراح مواضيع النقاش. 
٢- االعداد للنقاش الصفي. 

٣- تيسير جلسة النقاش الصفي. 
٤- متابعة سير التقدم في نتائج النقاش. 

 
لتعزيز القابلية الطواعية للطلبة في عملية تحديد المشكلة وإجراء النقاش، يتم االهتمام بعملية النقاش 

الصفي كاملة من قبل الطلبة أنفسهم. ال يتعلق النقاش الصفي فقط بجلسة النقاش ذاتها، ولكن 
االعدادات وصنع القرار والمتابعة والمراجعة هي أيًضا أجزاء مهمة من النشاط. 

مجلس النقاش الطالبي هو المسؤول عن اإلعداد للنقاش الصفي ونشر نتائج النقاش. يتم تيسير النقاش 
من قبل الطالب الميسر، بينما يقوما مدوّنا المالحظات بتدوين سير الجلسة و مخرجاتها.   

إن الدور األساسي للمعلم هو مراقبة النقاش حيث يولي النقاش الصفي أهمية قصوى لحوكمة الطلبة 
المستقلة والطواعية. يجب أال يتدخل المعلم أبدًا في النقاش، إال  فقط في حالة حدوث ارتباك أو خروج 
النقاش عن سيطرة الطالب الميسر، حيث يقوم المعلم بتقديم النصائح و ذلك بعد رفع يده والسماح له 

بالتحدث. 

هناك مناسبة أخرى يتدخل فيها المعلم و هي عندما يتم عرض الكلمات أو التعبيرات غير الالئقة، فيجب 
على المعلم إيقاف النقاش وتذكير الطلبة بآداب النقاش المالئمة. 

إجراءات النقاش الصفي المتبعة هي نفسها في ) األسلوب األول واألسلوب الثاني (. الفرق هنا هو أن 
الطلبة هم المسؤولون عن اإلعداد والتنفيذ والتنسيق ومتابعة اإلجراءات ومراجعتها.

*يتوفر رابط فيديو لتطبيق المرحلة المتقدمة في الصفحة ) ٤٧ (.
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يمكنك طباعة المحتويات مباشرة واستخدامها
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ال أقاطع 
طلبة الصف

رفع اليد 
بأدب 

للمشاركة
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استمع 
للمتحدث

احترم 
جميع اآلراء
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! ةیرقلا يف ُبد ... هوأ

مرجع : Mado wo hirogete kangaeyo - مؤلف : Kenichi Shimomura, Yoshimi Kusaba - عام النشر : ٢٠١٧



117

مرجع : Mado wo hirogete kangaeyo - مؤلف : Kenichi Shimomura, Yoshimi Kusaba - عام النشر : ٢٠١٧
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يتم تنفيذ أنشطة المنزل المدرسي بتشكيل وحدات مدرسية فرعية تدعى فرق المنزل “ الفرق ” حيث كل 
طالب ينتمي لفريق. هذه الفرق هي وحدات متعددة األعمار يقودها الطلبة وهي شبيهة بالعائلة، حيث 

يتفاعل الطلبة بدون حواجز عمرية من خالل األنشطة التي يقودها طلبة الصفوف العليا. بعض األنشطة 
َّة يتم التخطيط لها و تنفيذها بقيادة  طلبة الصفوف العليا، حيث تعزز الفرق الوحدة  الترفيهية والتطوعي

بين األعضاء.
 

إَن الهدف األساسي من المنزل المدرسي هو تزويد الطلبة بفرص للتفاعل مع طلبة من أعمار مختلفة. 
إنه لمن المهم أنَّ يمتلك جميع المعلمين فهماً متيناً كيف أن التفاعل مع األعمار المختلفة يطور النمو 

العاطفي واالجتماعي لألطفال. 

٤-٠ ما هو المنزل المدرسي؟

لمشاهدة فيديوهات تتعلق بتطبيق النشاط قم بمسح ) كود QR ( التالي، أو تفقد الرابط :

https://bit.ly/3HW8IIO 
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يتم تشكيل فرق بداية العام الدراسي بتوزيع الطلبة على كل فريق و بتعيين قائد “ كابتن ” الفريق و نائبه. 
و يتم تنفيذ أنشطة المنزل المدرسي بأعضاء ثابتين للعام الدراسي كامالً. يمكن لنشاط المنزل المدرسي 
أن يشرك في النموذجين اآلتيين من األنشطة، بحيث تستطيع كل مدرسة اختيار واحد منهما أو الجمع 

بينهما.
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١- البطاقات التعريفية للفرق

في االجتماع األول للفريق ؛ يقوم األعضاء بعمل البطاقات 
التعريفية الخاصة بهم والتي تحتوي على البيانات التالية 
) االسم، الصف، اسم الفريق (. ثم يقدم األعضاء أنفسهم 

لبعضهم البعض مع اإلرشادات المالئمة من مشرف الفريق. 

يُنصح بتشجيع الطلبة على ارتداء البطاقة التعريفية هذه 
خالل اليوم الدراسي بأكمله وخاصة أثناء وقت نشاط المنزل 

مثال على البطاقة التعريفيةالمدرسي.

٢- دفتر القائد “ الكابتن ”

دفتر الكابتن يستخدم لالحتفاظ بسجالت االجتماعات واألنشطة. كما أنه يعمل كأداة تواصل بين القادة 
والمشرفين. في ما يلي المحتويات األساسية لدفتر الكابتن :

١- معلومات الفريق األساسية

٣- سجل مراجعة النشاط

٢- سجل االجتماع أو النشاط

يعد تدوين اجتماعات الفريق بانتظام للمشرف والقائد ونائب القائد مهماً لمتابعة تقدم االجتماعات 
ونتائجها. إنها أيضاً طريقة جيدة لالحتفاظ بسجل لجميع األفكار التي اقترحها األعضاء.

تعد مراجعة النشاط عملية ممتعة، خاصة عندما يتم إجراؤها بشكل جيد. في وقت المراجعة، تظهر 
العديد من األفكار واالقتراحات لألنشطة والفعاليات المستقبلية. تقوم المراجعة بإلقاء الضوء على 

إحساس األعضاء باإلنجاز والمسؤولية والفخر واالحترام.  خالل وقت المراجعة، يشارك المشرف المالحظات 
والنصائح واإلرشادات مع جميع األعضاء لضمان تقديم أداء أفضل من قبل الجميع في المستقبل.

فيما يلي مثال على دفتر القائد “ الكابتن “ :

فيما يلي قائمة المواد الالزم إعدادها لنشاط المنزل المدرسي  :
 

١- البطاقات التعريفية للفرق .
٢- دفتر القائد “ الكابتن ” .

٣- خطة النشاط.
*تفقد الصفحات من ) ١٦٣-١٦٦ (

٤-١  اإلعداد للنشاط
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التحضير للنشاط ال يقل أهمية عن التحضير لحصص المواد. فهو للتأكد من أن المشرف وأعضاء الفريق 
واثقون جميعًا من إدارة النشاط معًا، و ذلك من خالل التوزيع العادل للمهام حسب النشاط المقرر.

فيما يلي مثال على خطة النشاط في دفتر القائد “ الكابتن “:

٣- خطة النشاط
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فيما يلي الجدول الزمني المثالي لتأسيس نشاط المنزل المدرسي وإطالقه :

 عندما يود كالً من المدير و المنسق اختيار نماذج األنشطة فإنه من المستحسن األخذ باالعتبار النقطتان 
اآلتيتان :

أ- التحقق من تقويم المدرسة  : يهدف نشاط المنزل المدرسي إلى تزويد الطلبة بفرص للتفاعل مع 
    بعضهم البعض على مدار العام. إن التحقق من التقويم المدرسي وتحديد عدد المرات التي يمكن تنفيذ   

    النشاط فيها قبل التخطيط لنشاط المنزل المدرسي سيساعد المدير والمنسق على اختيار نموذج 
    النشاط المناسب لتطبيقه في المدرسة.

 
ب- األخذ باالعتبار أعمار الطلبة  : يختلف تقسيم المهام بين المشرفين و قادة الفرق باختالف عمر 

      الطلبة. عند األخذ باالعتبار عمر الطلبة وعددهم وعدد المعلمين، فإنه يصبح من األسهل التفكير 
      في الطريقة األكثر فعالية إلدارة البرنامج.

٤-٢ جدول التطبيق الزمني لبرنامج المنزل المدرسي

٤-٣ تصميم نشاط المنزل المدرسي
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يوضح الجدول أدناه كيف سيكون تقسيم المهام بين المشرفين و قادة الفرق وفقًا ألعمار الطلبة أو 
صفوفهم .

عند تحديد عدد أعضاء الفرق في المدرسة يتم اتباع الشروط اآلتية : 
 

أوالً : تحديد غرف االجتماعات لكل فريق، مثالً :

 غرفة اجتماع الفريق األحمر     <   غرفة الصف األول أ
  غرفة اجتماع الفريق األزرق      <   غرفة الصف األول ب
  غرفة اجتماع الفريق األصفر    <    غرفة الصف الثاني أ

 
ثانياً : الحد األقصى لعدد األعضاء في كل فريق يساوي الحد األقصى لعدد الطلبة الذي يمكن أن تستوعبه 

غرفة اجتماع ذلك الفريق ) الصف (، مثالً :

مدرسة تحتوي على ١٤ غرفة صفية، يتم تحديد غرفة اجتماع كل فريق كما في األسفل.

لحساب أعداد الطلبة الذين سينضمون للفرق من كل صف :

٢.٨    =

عدد أعضاء الفريق من كل صف            = السعة القصوى لغرفة اجتماع الفريق  \ عدد الغرف الصفية في المدرسة

الحد األقصى لعدد أعضاء الفريق األحمر = ٤٠ \ ١٤

هذا يعني أن الفريق سيتكون من : 
٣٦ عضواً من ١٢ صف ) ٣ أعضاء من كل صف (

و ٤ أعضاء من ٢ صف ) ٢ عضو من كل صف (
بمجموع كلي ٤٠ عضواً وهو السعة القصوى لغرفة اجتماع الفريق األحمر ) الصف األول ب (
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٤-٤ تأسيس الفرق

بناءً على المثال السابق تقوم مربية الصف األول بتوزيع الطلبة إلى فرق مع األخذ بعين االعتبار التوازن في 
الجنس والمستوى األكاديمي ثم  إعداد قائمة فرق الصف كما هو موضح في األسفل بحيث يتم تثبيتها على 

حائط غرفة الصف لمدة العام الدراسي كامالً.

هذه هي قائمة فرق مربي الصف
يتم إلصاقها على حائط كل صف.

كما يحتفظ المنسق بنسخة منها في ملفه.

يحتفظ كل من المنسق والمشرفين بنسخة من القوائم في ملفاتهم، ويقومالمشرفون بعمل قائمة بأسماء 
أعضاء الفريق كاملين. فيما يلي أمثلة على هذه القوائم.

*تستطيع كل مدرسة أن تسمي الفرق كما ترغب مثل : أسماء شخصيات قيادية معروفة أو صحابة 
وصحابيات أو أنواع مختلفة من الزهور وغير ذلك.
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يصطف الطلبة كفريق واحد على استعداد 
للتوجه إلى غرف االجتماعات الخاصة بهم.

الخطوة الثانية هي أن يعقد المشرفون االجتماع األول للفريق، وأهدافه هي أن :

الخطوة األولى إلطالق الفرق هي أن يقدم المنسق نشاط المنزل المدرسي للطلبة وذلك باتباع الخطوات 
اآلتية :

١- يحدد المنسق صفاً دراسيًا كغرفة اجتماع لكل فريق.
٢- يحدد المنسق اليوم الذي يصطف فيه الطلبة في ساحة المدرسة كفرق والتوجه إلى غرفة اجتماعاتهم .

٣- يقدم المنسق المشرفين لكل فريق ويشرح ماهية نشاط المنزل المدرسي للطلبة. 
٤- تنتقل الفرق إلى غرف اجتماعاتهم بقيادة المشرفين.

١- يرحب المشرفون باألعضاء ويشرحون لهم عن اجتماعات الفريق. 
٢- يكتب األعضاء معلوماتهم الشخصية على البطاقات التعريفية 

    ويقدمونها بأنفسهم لآلخرين. 
٣- يطلب المشرفون من األعضاء التفكير في شعار الفريق لالجتماع 

    القادم. 
٤- يطلب المشرفون من الطلبة إبالغ أولياء األمور عن نشاط المنزل 

   المدرسي.

* خطط النشاط متوفرة في الصفحة  ) ١٣٢ (
* خطط النشاط عن بعد متوفرة في الصفحة ) ١٣٥ (

الخطوة الثالثة هي أن يعقد المشرفون االجتماع الثاني للفريق، 
وأهدافه هي أن :

١- يختار األعضاء القائد “ الكابتن ” ونائبه، بعد أن يشرح المشرف 
    بإيجاز األدوار. األدوار موضحة في الجدول التالي.

٢- يتناقش األعضاء ويختارون شعاراً للفريق كما في المثال 
    المجاور.

الصف األول أ

الصف األول ب

الصف الثاني أ

الفريق 
أزرق

الفريق 
األحمر

الفريق 
األصفر

مثال على البطاقة التعريفية

٤-٥ إطالق الفرق
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دور القائد “ الكابتن ” و نائبه

• مساعدة األعضاء خالل األنشطة .
• العناية بلوح الفريق. 
• تعبئة دفتر الكابتن .

• اقتراح أفكار و أنشطة جديدة .
• المساهمة في نشر حس االنتماء بين األعضاء  

  تجاه الفريق. 
• المساهمة في بناء عالقات إيجابية بين األعضاء.

* خطط النشاط متوفرة في الصفحة ) ١٣٣  (
* خطط النشاط عن بعد متوفرة في الصفحة ) ١٣٦  (

الخطوة الرابعة هي أن يعقد المنسق تدريب القائد “ الكابتن “ بدعم من المشرفين، وأهدافه هي أن :

١- يشرح المنسق نشاط المنزل المدرسي وكيفية إشراكه في الفعاليات المدرسية المختلفة. 
٢- يشرح المنسق أدوار القادة ونائبيهم. 

٣- يشرح المشرفون كيفية استخدام دفتر الكابتن. 
٤- يقوم المشرفون بعمل تمرين على كيفية تيسير القائد اجتماع الفريق مع األعضاء.

  
فيما يلي مالحظات مهمة يجب على القائد أخذها بعين االعتبار عند تيسير االجتماع :
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٤-٥-١    خطط النشاط
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٤-٥-٢    خطط النشاط عن بعد
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يمكن دمج نشاط المنزل المدرسي في األنشطة المدرسية اليومية المختلفة مثل التنظيف والطابور 
الصباحي و وقت الفرصة وهنا بعض األمثلة :

نموذج النشاط األول : األنشطة اليومية

٤-٦  مباشرة أنشطة المنزل المدرسي
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خطوات تطبيق األنشطة اليومية و األدوار المتعلقة بذلك

الجدول أدناه يوضح الوقت الالزم لتطبيق األنشطة اليومية.

يتم اتباع الخطوات وتوزيع األدوار الموضحة في الجدول أدناه بغض النظر عن حجم المدرسة.
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نموذج النشاط الثاني : الفعاليات المدرسية

توظف فرق المنزل المدرسي في تنظيم الفعاليات المدرسية مثل عيد ميالد الملك عبد هللا الثاني بن 
الحسين، رأس السنة الهجرية، يوم الكرامة و اليوم المفتوح و يقوم الطلبة بأنشطة مختلفة لالحتفال بهذه 

الفعاليات. 

فيما يلي بعض األمثلة على هذه األنشطة :

إعداد مسرحية لالحتفال بالمولد النبوي الشريف.

يستمتع أعضاء الفريق بالمسابقات و األلعاب في اليوم المفتوح.

يمكن توظيف الفرق لتنسيق االحتفاالت و تقديم 
عروض و فقرات للمناسبات المختلفة. مثل : 

 أ-  مسرحية.
ب- رقص فلكلوري.

جـ- ألعاب و مسابقات. 
 د- بازار.

 ه- شهادات شكر و تقدير.
 و- معرض لألشغال اليدوية أو المشاريع العلمية أو 

     أنشطة المدرسة خالل العام.
 ز- إلقاء الشعر.

ح- أناشيد تربوية أو وطنية أو دينية.
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الجدول أدناه يوضح الوقت الالزم لتطبيق الفعاليات المدرسية.

يتم اتباع الخطوات وتوزيع األدوار الموضحة في الجدول أدناه.

خطوات تطبيق الفعاليات المدرسية واألدوار المتعلقة بذلك

*١: يمكن تخصيص فعالية محددة لكل فريق أو يمكن لجميع الفرق المشاركة في جزء صغير في كل 
     مناسبة.

*٢: من األفضل تحديد الفعالية لكل فريق بداية العام الدراسي.
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٤-٦-١     خطط النشاط
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٤-٦-٢     خطط النشاط عن بعد
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في نهاية العام، يقوم المنسق والمشرفون بمراجعة تنفيذ األنشطة خالل العام. إن المراجعة  تتم لتحليل 
مدى فعالية نشاط المنزل المدرسي في تحقيق األهداف المتوقعة والتفكير في كيفية تحسين النشاط 

للعام المقبل. 

يوضح الجدول اآلتي نقاط المراجعة وأمثلة على أسئلة المراجعة.

٤-٧ المراجعة و التخطيط للعام القادم
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١- تأسيس الفرق

مربي الصف : وزع طلبة صفك إلى فرق، وثبت قائمة الفرق على حائط الصف بشكل مرئي للجميع لمدة 
عام دراسي. و يمكنك استخدام هذه الفرق كمجموعات دراسية في مختلف المواد.

مربي الصف والمنسق : نسق جدول التنظيف لغرفة الصف بالتناوب باستخدام الفرق التي أعددتها.

مربي الصف : أعِدْ ترتيب مقاعد الطلبة بشكل فرق لطيلة الفصل الدراسي.  
) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

مربي الصف : ادهن المقاعد بألوان الفرق أو استخدم البطاقات لتمييز الفرق عن بعضها.  
) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

تم تثبيت قائمة فرق الصف على حائط غرفة الصف بشكل مرئي للجميع.

استخدم مربي الصف أوراق ملونة مكتوب عليها اسم كل فريق.

لتفعيل المنزل المدرسي، سيحتاج تنفيذه إلى المزيد من األدوات و النصائح. فيما يلي النصائح والتطبيقات 
التي تتماشى مع النشاط ومهاراته المستهدفة بشكل مفصل و التي طبقها المعلمون في المدارس 

التجريبية المستهدفة :   

٤-٨ نصائح وتطبيقات جيدة
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٢- تقديم نشاط المنزل المدرسي للطلبة

اختار مربي الصف دهن المقاعد بأكملها بألوان الفرق.

المنسق والمشرف : صفف جميع الطلبة في ساحة المدرسة كفرق واجعل الطلبة يستمعون إلى ما 
تقدمه بإيجاز قبل أن يتوجهوا إلى غرف اجتماعاتهم بقيادة المشرفين. 

) مدرسة ضرار بن األزور (

المنسق : اجعل الطلبة يجلسون في حلقات، هذا سيكون أكثر تنظيماً. 
) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

المشرف : اشرح لفريقك ما هو نشاط المنزل المدرسي وقدم المزيد من التفاصيل حوله.  
) مدرسة ضرار بن األزور (

المشرف : قم بإجراء عملية التصويت الختيار القائد أثناء وجود الطلبة بالساحة.
) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

بعد اصطفاف جميع الطلبة في الساحة كفرق وتوجههم إلى غرف اجتماعاتهم يعرف المشرف الطلبة بنشاط المنزل المدرسي.

جلوس الطلبة في حلقات في الساحة قد يسهل عملية تنظيم الفرق، وأيضاً اختيار القائد.
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٣- االجتماع األول للفريق

إن العناصر و األدوات مثل البطاقات التعريفية وقبعات الرأس يمكن أن تعزز الشعور باالنتماء بين 
األعضاء.  لذلك، شجع األعضاء على صنع البطاقات التعريفية بأنفسهم وحث طلبة الصفوف العليا على 

مساعدة طلبة الصفوف الصغرى. 
آمنة وريكات، فاطمة شخاترة، سكينة عبيدات، هبة مصطفى ) مدرسة األميرة عالية  (

هنادي العزة ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

مثال على البطاقات التعريفية، أعد كل فريق بطاقاته بطريقة تعكس لون الفريق وذلك بدعم من المشرف.

المشرف : اطرح العديد من األفكار للترحيب باألعضاء في الفريق خالل االجتماع األول.  على سبيل المثال : 
البالونات، الرسم على وجوه األعضاء، ألعاب قصيرة لكسر الجمود، مما يجعل األعضاء سعداء وأكثر حماساً. 

آمنة وريكات، هنيدة بدير، دالة األسطة ) مدرسة األميرة عالية  (
هنادي العزة ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

دعاء مبيضين ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين األولى (

نفذ مشرف الفريق األخضر نشاط في ساحة المدرسة. كانت المحتويات هي الرسم على وجوه األعضاء واالحتفال بإطالق فريقهم 
بالبالونات. كما قام كل من مشرفي الفرق األخرى باالحتفال بإطالق فرقهم بطرق مختلفة.

المشرف : بعد إنهاء االجتماع األول للفريق، فإنه يفضل أن تلتقط صورة للفريق بأكمله لنشرها على 
صفحة فيسبوك المدرسة أو على لوح الفرق.  

آمنة وريكات، سكينة عبيدات، هبة مصطفى، فاطمة شخاترة ) مدرسة األميرة عالية ( 
هنادي العزة ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية ( 

هبه حداد ) مدرسة الشيماء الثانية (
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جميع الفرق توقفت قليالً اللتقاط الصورة األولى للفريق مع قبعاته مو بطاقاتهم التعريفية.

المنسق : عليك باإلعداد والتخطيط مسبقاً لتدريب القائد ونائبه من خالل مشاركة أوراق مطبوعة ألدوار 
القائد ونائبه، ومقدمة موجزة عن نشاط المنزل المدرسي، و القرطاسية التي سيستخدمها القائد ونائبه 

لمتابعة األنشطة. 
إيناس رواحنة ) مدرسة ثابت بن قيس (

المنسق : تأكد من أن القائد ونائبه يدركون الفرق بين القيادة والسيطرة من خالل ذكر أمثلة وتجارب من 
الحياة وشجعهم على اقتراح الطرق الصحيحة للتواصل مع األعضاء وقيادتهم.

المنسق : بعد تدريب القائد، رافق القائد ونائبه في جولة بين الصفوف لتحية األعضاء واإلعالن عن 
استعدادهم لالعتناء بهم. 

آمنة وريكات ) مدرسة األميرة عالية (

تعريف القائد ونائبه بدورهم أثناء التدريب.

٤- عقد تدريب القائد “ الكابتن “



152

استالم القادة مجموعة من القرطاسية والمفكرة وأدوات حرفية كانت 
مفيدة لهم في القيام بأدوارهم ومهامهم.

تم تقديم القادة لجميع طلبة المدرسة في الطابور الصباحي من قبل 
المنسق.

اعتنت القائدة بلوح الفرق من خالل تعليق أخبار نشاط فريقها في 
منطقة الفريق األزرق.

دونت القائدة مالحظاتها من أسماء األعضاء ومعلومات في دفتر 
الكابتن.

القادة ونائبيهم يقومون بعمل جولة بين الصفوف للتعريف عن 
أنفسهم لألعضاء.

٥- دور القائد ونائبه

المشرف : اشرح دور القائد أمام جميع أعضاء الفريق للتأكد من أنهم أيًضا على دراية بدوره. 
ختام الخطيب، هنادي العزة ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية ( 

١- المنسق : ضع صورة القائد على لوح الفرق. 
٢- المنسق : قدر جهود القائد المتميز بميدالية أمام الفرق واألعضاء اآلخرين أثناء الطابور الصباحي، الذي 

    من شأنه أن يحفز القادة اآلخرين على بذل المزيد من الجهود. 
    نهيل الفطافطة ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

    شهيرة كساب ) مدرسة الشيماء األولى (
المنسق : شجع القائد على سلوكه وعلى أدائه للمهام من خالل لعب تبادل األدوار بينك وبين القائد ليوم 

واحد. 
منى حميدان ) مدرسة تماضر بنت عمرو الثانية (

المشرف والمنسق : أظهر فخرك بأداء و عمل القائد بنشر صور وكلمات التقدير على صفحة فيسبوك 
المدرسة أو لوح الفرق.

نهيل الفطافطة، أريج نزال ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (
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٧- المشاركة النشطة
يتوقع من جميع األعضاء المشاركة في النقاش واإلعداد والتنفيذ، لذلك يتم التركيز على النقاط اآلتية :

١- التحضير الجتماعات الفريق مسبقاً. 
٢- اقتراح األفكار .

٣- تنفيذ المهام ضمن الوقت المحدد.

يتطلب من القائد ونائبه مساعدة المشرف من خالل : 

١- اقتراح أفكار و أنشطة جديدة .
٢- المساهمة في نشر حس االنتماء بين األعضاء تجاه الفريق.

٣- المساهمة في بناء عالقات إيجابية بين األعضاء.

المشرف : اطلب من القائد تحضير عدة أفكار لنشاط المنزل المدرسي وأفكار لكسر الجمود واقترح عليه  
أيًضا المواقع اإللكترونية والكتب للبحث عنها.  

نور مصطفى ) مدرسة الشيماء األولى (
دعاء المبيضين ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين األولى (

ساجدة عمر ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (
المشرف : قم بإشراك القائد في وضع خطة النشاط. 

نهيل الفطافطة، هنادي العزة ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

المنسق : شجع القادة على تذكير األعضاء بتحضير األفكار واألنشطة وألعاب كسر الجمود التي يمكنهم 
القيام بها كفريق واحد. 

ريمان العتوم ) مدرسة تماضر بنت عمرو الثانية (

المشرف : قم دائمًا بتذكير القادة بسلوكهم مع األعضاء ألنهم قدوة، و إلى أنهم بحاجة إلى استخدام كلمات 
مهذبة مثل ) من فضلك، عفواً، شكراً لك ( لترك انطباع إيجابي في األعضاء ولتعزيز احترامهم لذاتهم. 

منى حميدان، حنين الرعود، زهرة توفيق، أثير زهدي ) مدرسة تماضر بنت عمرو الثانية (
نسرين قشوع، سناء البري، مي نصيف ) ميمونة أم المؤمنين الثانية (

المشرف : قم بتشكيل رفاق ) أخوة ( و التي ستساعد طلبة الصفوف الصغرى على المشاركة في النشاط 
دون تردد وخجل.  لتكوين الرفاق ) أخوة ( اتبع الخطوات اآلتية : 

١- جهز صندوقين ببطاقات مكتوب عليها األحرف األبجدية. 
٢- اجعل طلبة الصفوف العليا و الصغرى يأخذون بطاقة من كل صندوق. 

٣- أولئك الذين يأخذون نفس الحرف سيكونون رفاقاً ) أخوة (.
نهيل الفطافطة ) مدرسة ميمونة ام المؤمنين الثانية ( 

عبير صرايرة ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين األولى (

صندوق لطلبة 
الصفوف الصغرى

صندوق لطلبة 
رفاق ) أخوة (الصفوف العليا

=

٦- مساعدة المشرف من قبل القائد ونائبه
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المشرف : اطلب من القائد تذكير األعضاء باالستعداد جيدًا قبل كل اجتماع أو نشاط.

المشرف : اعرض على القائد واألعضاء مقاطع فيديو لفرق المنزل المدرسي من مدارس مختلفة. ذلك 
يجعلهم يحفزون روح المنافسة بينهم ويشجعهم على اقتراح و مشاركة أفكار إبداعية جديدة. 

دانا حسن، ختام الخطيب ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

المنسق : قم بتنظيم مسابقة بين فرق مدرستك وفرق مدرسة أخرى، فإن ذلك سيكون محفزاً للجميع 
لتنفيذ األنشطة بإبداع وتصميم. 

ريمان العتوم ) مدرسة تماضر بنت عمرو الثانية (
نهيل الفطافطة ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

شارك الفريق في مسابقة الدراما / مديرية لواء ماركا مع مدارس أخرى وحصلوا على المركز الثاني.
ديانا أبو عوف ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

المشرف : اقترح على األعضاء االجتماع مًعا أثناء فترة الفرصة ولعب ألعاب بسيطة مثل “ المالحقة ” أو 
“ رجال الشرطة واللصوص ” أو “ السيد ثعلب “. 

) مدرسة الشيماء الثانية (
أزاهير زهدي ) مدرسة األميرة عالية (  

نداء الشيخ، آية خليفة ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (
ايناس رواحنة ) مدرسة ثابت بن قيس (

قام الفريق البرتقالي بتوزيع البرتقال على طلبة الصفوف الصغرى من الفرق األخرى للتوعية بأهمية فيتامين C خاصة في فصل الشتاء.

نفذت فرق المنزل المدرسي أنشطة مختلفة مثل : الحرف اليدوية وتزيين قاعات المدرسة والممرات.
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اعتنى طلبة الصفوف العليا في نشاط الحرف اليدوية بالقص بينما قام طلبة الصفوف الصغرى بالثني واللصق.

قام الفريق األخضر بصنع الصابون بإشراف وتوجيه من المشرف والقائد.

هذه هي السلوكيات المستهدف تعزيزها لدى طلبة الصفوف العليا : 

١- مساندة طلبة الصفوف الصغرى للمشاركة في االجتماعات.
٢- مساعدة طلبة الصفوف الصغرى في التنفيذ و التحضير. 

٣- تعزيز الرعاية واالهتمام تجاه طلبة الصفوف الصغرى.

المشرف : اشرح الدور والسلوك المتوقع من األعضاء من الصفوف العليا، وكيف سيهتمون ويساعدون 
األعضاء من الصفوف الصغرى. 

هنادي العزة ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

المشرف : أظهر احترامك لطلبة الصفوف العليا بشكل الفت للنظر لتشجيع األعضاء على احترامهم. 
زهرة توفيق ) مدرسة تماضر بنت عمرو الثانية ( 

نور مصطفى ) مدرسة الشيماء األولى (

المشرف : ساعد طلبة الصفوف العليا في التعامل مع طلبة الصفوف الصغرى من خالل اقتراح 
االستراتيجيات اللطيفة التي تجعل الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، أو صعوبات التعلم أو المعاقين أو 

العنيدين أكثر تعاوناً أثناء األنشطة. 
أريج نزال ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

سهى طالفحة ) مدرسة الشيماء الثانية ( 

المشرف : قدر طلبة الصفوف العليا الملتزمين وذو سلوك حسن من خالل اختيارهم كـ “ أفضل عضو في 
الشهر ” وانشر صورة له مع زخرفة على لوح الفرق مع ذكر السبب.

٨- اكتساب طلبة الصفوف العليا موقفاً إيجابياً تجاه طلبة الصفوف الصغرى
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في فعالية التنظيف ، يتولى كل فريق مسؤولية مكان معين في المدرسة بما في ذلك 
المختبرات.

قامت القائدة ونائبتها بفحص نظافة غرفة 
الصف.

هذه هي السلوكيات المستهدف تعزيزها لدى طلبة الصفوف الصغرى : 

١- االستماع لتعليمات طلبة الصفوف العليا .
٢- طلب المساعدة من طلبة الصفوف العليا .

٣- التحدث بأدب مع طلبة الصفوف العليا .
٤- إيجاد الخصال الجيدة في طلبة الصفوف العليا .

٥- االمتنان لمساعدة طلبة الصفوف العليا.

المشرف : علم طلبة الصفوف الصغرى استخدام الكلمات المهذبة عند التواصل مع طلبة الصفوف العليا 
مثل ؛ ) من فضلك، شكرًا لك، وأعذرني ( من خالل التذكير المستمر. 

دانا حسن ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (
افتكار أبو غيث ) مدرسة الشيماء األولى (

المشرف : اشرح لطلبة الصفوف الصغرى دور طلبة الصفوف العليا تجاههم و شجعهم على أن يكونوا 
متعاونين ومحترمين معهم.

المشرف : قدر طلبة الصفوف الصغرى الملتزمين وذو سلوك حسن من خالل اختيارهم كـ “ أفضل عضو 
في الشهر ” وأنشر صورة العضو مع زخرفة على لوح الفرق مع ذكر السبب.

المنسق : ذكر القادة بإجراء تفقد لنظافة الغرف الصفية بالتناوب وتقديم تقرير لك ثم اعلن عن أسماء 
أنظف الصفوف في الطابور الصباحي. 

) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية (

المنسق : عند تنفيذ فعالية التنظيف، حدد منطقة التنظيف لكل فريق وذكر المشرف بدوره في اإلشراف 
على العملية و وثق األنشطة بالصور ومقاطع الفيديو. 

أزاهير زهدي ) مدرسة األميرة عالية (
) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية ( 

إيناس رواحنة ) مدرسة ثابت بن قيس ( 
دعاء مبيضين ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين األولى (

٩- اكتساب طلبة الصفوف الصغرى موقفاً إيجابياً تجاه طلبة الصفوف العليا

١٠- نموذج النشاط األول : األنشطة اليومية
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المنسق : يمكنك تعيين فعاليات محددة لكل فريق حتى يقوموا بالتحضير لها. يعد الطابور الصباحي 
وقت مناسب لالحتفال بالفعالية حيث يمكن لكل فريق إعداد أداء للفعالية وتقديمه أمام الطلبة 

اآلخرين. 
هنادي العزة، ختام الخطيب، ياسرة المبروك ) مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانية ( 

 المنسق : قدر مشاركات الفرق بمنحهم هدايا بسيطة أو شهادات خالل يوم االحتفال.
منى ديرك ) مدرسة الشيماء الثانية ( 
رجاء العتوم ) مدرسة الشيماء األولى (

المشرف : شجع األعضاء على ارتداء مالبسهم الملونة أو البطاقة التعريفية في اليوم المفتوح لتمييزهم 
عن الفرق األخرى. إن ذلك سوف ينشر الفرح بين أعضاء الفريق لظهورهم كوحدة واحدة. 

) مدرسة تماضر بنت عمرو األولى و الثانية (
المنسق : قم بإجراء المسابقات بين الفرق وسجل النقاط للفريق الفائز مما يؤدي ذلك إلى إلهام وإثارة  

حماس الفريق. يمكن استخدام روح المنافسة في اليوم المفتوح لتعزيز االنتماء بين أعضاء الفريق. 
) مدرسة تماضر بنت عمرو األولى و الثانية (

المنسق : شجع كل فريق على عرض حرفهم اليدوية أو رسوماتهم أو صور اجتماعاتهم وأنشطتهم خالل 
العام. يمكن أن يأخذ طلبة الصفوف العليا دور مندوبين لشرح أنشطة الفريق للجمهور أو الضيوف. كما 

يمكن لكل فريق إعداد فقرة لتقديمها في بداية اليوم المفتوح. 
) مدرسة تماضر بنت عمرو األولى و الثانية (

١١- نموذج النشاط الثاني : الفعاليات المدرسية

إن توثيق أنشطة الفريق واالجتماعات بالمالحظات والصور أمر جدير بالثناء.
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احتفل الفريق األحمر بيوم الكرامة من خالل تقديم أداء أمام الطلبة خالل الطابور الصباحي.

احتفل الفريق األبيض بالمولد النبوي بتقديم عرض تضمن مسرحية وأغنية ونشاط رياضي خالل الطابور الصباحي.

ارتدت الفرق مالبسها بألوانها بكل فخر واستعدت لالستمتاع باليوم المفتوح.

أعدت الفرق عروضاً وقدمتها.
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يمكنك طباعة المحتويات مباشرة واستخدامها
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