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إن الغرض من هذا اإلطار العام هو أن یكون بمثابة مصدر لموظفي وزارة التربیة والتعلیم ومدیري ومنسقي 
األنشطة في األردن من أجل امتالك المعرفة واللمحة العامة عن النموذج األردني من برنامج TOKKATSU والمسمى 

بــ “ توكاتسو-نا “، والذي تم تصميمه بناءً على برنامج  TOKKATSU في اليابان. ) 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 2018 إلى كانون الثاني 2022.

تم تصمیم محتویات اإلطار العام خالل فترة تجربة البرنامج بناءً على االستشارات والمناقشات مع وزارة التربیة 
والتعلیم. وقد تم تطبیق هذه المحتویات من قبل 12 مدرسة مستهدفة، ومدیریتي قصبة عمان ولواء ماركا، و وزارة 

التربیة والتعلیم مع إجراء التحسینات والتطویرات المستمرة.

محتویات اإلطار الرئيسة هي كما يلي :

1. مفهوم “ توكاتسو-نا “ ، آلیة التنسیق، التخطيط، المتابعة و اإلشراف و التقییم.
2. لمحة على األنشطة الثالثة.

إنه لمن دواعي سرورنا أیًضا أن یتم استخدام الطبعة المنفصلة من دلیل “ توكاتسو-نا “ من قبل معلمي المدارس 
األساسیة في األردن حسب الحاجة.

حقوق النشر
هذا اإلطار ومحتوياته حقوق طبع و نشر لمنظمة KnK و وزارة التربیة و التعلیم األردنیة

2022 © جمیع الحقوق محفوظة.
ال یجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو توزيعه 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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ما هو “ توكاتسو ) TOKKATSU ( “؟

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 :

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

 
2- 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
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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 و عالقات شخصية أفضل وحل المشكالت في 
الحياة الخاصة. 

أهداف “ توكاتسو-نا ” الرئيسة هي : 

1- 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. 

2- 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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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 “



٨

 األدوار األساسية لألعضاء العاملين في البرنامج

من أجل تنفيذ برنامج “ توكاتسو-نا “ في المدارس الحكومية، هناك أعضاء من شأنهم أن يؤدوا أدواراً أساسية. 
و فيما يلي دور كل عضو ؛ 

وزارة التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم 

المدارس التي تطبق برنامج “توكاتسو-نا“ 

بوصفها مؤسسة حكومية، لن يكون دورها خارج نطاق الدور األصيل للوزارة و يتمثل في : 

1- إصدار الكتب الخاصة بتنفيذ وتيسير برنامج “ توكاتسو-نا “. 
2- متابعة وتقييم برنامج “ توكاتسو-نا “ و التحقق من مدى انسجامها مع فلسفة وزارة التربية والتعليم 

    ومنح أية استشارات تطلبها مديريات التربية و التعليم أو المدارس الحكومية. 
٣- اإلشراف على سير تطبيق برنامج “ توكاتسو-نا “ من خالل متابعة الميدان، وعقد جلسات االستماع والمناقشة.

دورها األساس يتمثل في متابعة سير تقدم برنامج “ توكاتسو-نا “ وذلك من خالل : 

1- متابعة التقدم في تنفيذ برنامج “ توكاتسو-نا “ مع تقديم االقتراحات المناسبة لألطراف المعنية في المدرسة. 
2- تلقي تقارير برنامج “ توكاتسو-نا “ من المدارس التي تطبقها وتوثيقها. 

٣- رفع تقرير عن سير تقدم برنامج“ توكاتسو-نا “ بناءً على طلب وزارة التربية والتعليم. 

بصفتها طرفًا رئيًسا في تنفيذ برنامج “ توكاتسو-نا “، فإن األدوار األساسية ستكون تطبيق برنامج “ توكاتسو-نا “ من 
خالل : 

1- تخطيط برنامج “ توكاتسو-نا “ وتنفيذه ومراجعته بما يتماشى مع اإلطار العام والدليل. 
2- إصدار وثائق تتضمن الخطط والتقارير الخاصة بتنفيذ برنامج “توكاتسو-نا“ وتوثيقها. 
٣- رفع تقارير عن سير تقدم برنامج  “توكاتسو-نا“ بناءً لطلب مديرية التربية و التعليم. 

ترد تفاصيل المتابعة واإلشراف في الفصول التالية.
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آلية تنسيق برنامج “ توكاتسو-نا ” على مستوى المدرسة

التنسيق لبرنامج “ توكاتسو-نا “

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  :

1- وضع الخطط التنفيذية لألنشطة.
2- 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.
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دور المدير
يتحمل المدير الدور اإلشرافي الشامل في برنامج “ توكاتسو-نا ” في المدرسة وتتضمن مهامه ما يلي : 

 
1- اختيار أنسب المنسقين لكل نشاط.

2- 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 :

 
1- تصميم المحتويات والجدول الزمني لألنشطة من خالل التشاور مع المدير وكادر المدرسة اآلخرين.
2- 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.

8- مراجعة الخطة السنوية وعكس ذلك على خطة العام القادم. 
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التخطيط لبرنامج “ توكاتسو-نا ”

 
التخطيط هو عملية التفكير في األنشطة المطلوبة لتحقيق الهدف المنشود. إنه النشاط األول و األهم لتحقيق 

النتائج المرجوة. الخطة هي بيان لفلسفة المدرسة و لرؤيتها و لرسالتها و كيف تقترح تحقيقهم. الخطة تتعامل مع 
موارد المدرسة، بما في ذلك الموظفين و المساحة و المرافق و المعدات و الوقت و التمويل. كما تتضمن سياسات 
المدرسة بشأن قضايا رئيسية مثل : االحتياجات الخاصة، و حفظ السجالت، و تطوير الموظفين، و ورش العمل و 

الدورات التدريبية، و قواعد السلوك، و معايير الصحة و السالمة. 
 

 
تحتاج المدرسة إلى أن تكون فعالة و يمكن تحقيق ذلك من خالل تمكين جميع شركائها من المشاركة في توضيح 
و بيان أهدافها واالتفاق على استراتيجيات لتحقيقها. تخطيط أسس المدرسة هو أهم الوسائل التي يتم من خاللها 

القيام بذلك. على الرغم من أن خطة المدرسة ستضمن االلتزام بأهداف المدرسة، إال أنها ستمكّن أيًضا جميع 
الشركاء من أن يكونوا على دراية باألهداف الشاملة المعلنة لنظام التعليم و االشتراك فيها كيفما تم التعبير عنها.

ما هو التخطيط؟

الحاجة إلى التخطيط 

خطة “ توكاتسو-نا “ السنوية

 خطة “ توكاتسو-نا ” هي خطة استراتيجية لتنفيذ البرنامج طوال العام الدراسي. فهي تجمع بطريقة واضحة و 
بسيطة نقاط تركيز المدرسة، و النتائج التي تنوي تحقيقها في فترة عام دراسي واحد. إن المدارس ذاتها هي األقدر 
على تحديد مجاالت التطوير و تنفيذ التغييرات التي تحقق أفضل النتائج للطلبة. لذلك، يتحمل المدير دور تصميم 

المحتويات و الجدول الزمني لألنشطة من خالل التشاور مع المنسقين و باقي كادر المدرسة.
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*نموذج خطة “ توكاتسو-نا ” السنوية مرفق في الصفحة ) ٤٤ (.

مثال على خطة “ توكاتسو-نا “ السنوية :
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دور مربي الصفوف و مشرفي المنزل المدرسي في اإلشراف و التقويم

اإلشراف على برنامج “توكاتسو-نا “ وتقويمه  

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. 

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

 
1- إذا كانت نسبة امتالك المهارات من قبل الطلبة أقل من ٤0٪ ) المستوى الضعيف ( : على المعلم تطبيق 

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

2- إذا كانت نسبة امتالك المهارات من قبل الطلبة من ٤1٪ إلى ٧0٪ ) 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 ٧1٪ إلى 100٪ ) 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 ) ٤٧-٥0 (.
*تتوفر أداة القياس “ نموذج اإلنجاز و التقدم “  لنشاط النقاش الصفي في الصفحات ) ٥1-٥٣ (.

*تتوفر أداة القياس “ نموذج اإلنجاز و التقدم “  لنشاط المنزل المدرسي في الصفحات ) ٥٤-٥٦ (.



1٤

دور المنسقين في اإلشراف و التقويم

دور المدير في اإلشراف و التقويم
يتحمل المدير الدور اآلتي :

1- استضافة الزيارات اإلشرافية من مشرف المديرية للمدرسة.
2- تلقي تقرير حول سير النشاط من المنسق وتقديم النصح و الدعم له.

٣- رفع تقرير لمشرفي المديريات عن سير النشاط وتلقي النصح.

يتحمل المنسقون الدور اآلتي :

1- 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.
2- 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.



1٥

 دور موظفي قسم إدارة التعليم النظامي في
وزارة التربية و التعليم في اإلشراف و التقويم

يتحمل موظفو قسم إدارة التعليم النظامي في وزارة التربية والتعليم الدور اآلتي : 
  

• تلقي تقارير عن برنامج “ توكاتسو-نا “ من مشرفي المديريات.

دور مشرفي المديرية في اإلشراف و التقويم 

يتحمل مشرفو المديرية الدور اآلتي :

1- اإلشراف على المدرسة لمتابعة تنفيذ برنامج “ توكاتسو-نا “ مع المنسقين.
2- مشاركة النصائح بناءً على المالحظة والتقارير للمنسقين.

٣- رفع تقارير عن سير برنامج “ توكاتسو-نا ” إلى إدارة التعليم / قسم التعليم النظامي في وزارة التربية والتعليم إن   
    طلب.
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يوضح مخطط االرتباط أدناه الهيكل اإلداري الكامل و الذي يشمل وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم 
والمدرسة.
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نماذج التقييم الخاصة بأنشطة الصفوف الدراسية ) نجم اليوم و النقاش الصفي ( 
و نشاط التفاعل عبر األعمار )المنزل المدرسي (

بعد اإلشراف على األنشطة، يقوم مشرفو المديريات بتقييم نقاط المالحظة المستهدفة وتدوين المزيد من 
التفاصيل، يعقد مشرف المديرية اجتماعًا موجزًا مع المدير والمنسقين لمشاركة النتائج ومناقشة النقاط التي يجب 

تطويرها أو تحسينها. يسعى المنسقون في المقابل للحصول على النصح من مشرف المديرية ثم يقومون بإبالغ 
مربي الصفوف أو مشرفي المنزل المدرسي باإلجراءات الالزمة.

*نموذج تقييم األنشطة الصفية ) نجم اليوم و النقاش الصفي ( مرفق في الصفحة ) ٤٥ (.
*نموذج تقييم نشاط التفاعل عبر األعمار ) المنزل المدرسي ( مرفق في الصفحة ) ٤٦ (.

في ما يلي مثال على نموذج تقييم األنشطة الصفية ) نجم اليوم والنقاش الصفي (.

تقييم برنامج “ توكاتسو-نا “
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ما هو نجم اليوم؟

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
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مهام النجم 

اجتماع بداية اليوم

المهام التي تناط بالطلبة النجوم ستحدد من قبل المدرسة بناءً على احتياجاتها و روتينها و أعمار الصفوف 
المستهدفة. المهام األساسية للطلبة النجوم هي كما يلي :  

1-   تيسير إجتماع بداية اليوم و نهايته ) بما ال يتجاوز عن خمس دقائق لكل منهما (.
2-  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، مثال ً: البحث عن األغراض الضائعة.

اجتماع بداية اليوم يُعقد بداية الحصة األولى كل يوم حتى يتسنى للطلبة اإلستقرار و االستعداد ليومهم قُدُماً و 
الشعور بالترحيب و االندماج في الغرفة الصفية.  

يتم تيسير االجتماع بواسطة مربي الصفوف حيث يساعدهم الطلبة النجوم و ذلك للصفوف من األول إلى الثالث. 
أما بالنسبة للصفوف من رابع و أكبر فيباشر الطلبة بعقد االجتماع طواعية، حيث ييسر االجتماع الطلبة النجوم و 

يدعمهم بذلك معلم الحصة األولى. الجدول اآلتي هو األجندة األساسية الجتماع بداية اليوم :
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اجتماع نهاية اليوم هو إجراء مهم حيث يتيح لكل طالب أن يفكر بهدوء كيف جرى يومه و أن يفكر أيضاً بالذي 
يتوقعه في اليوم التالي باإلضافة إلى مراجعة يومه مع باقي طلبة الصف. الجدول اآلتي هو األجندة األساسية 

الجتماع نهاية اليوم:

اجتماع نهاية 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 : 

1- تطوير مهارات الطلبة في االتصال و التواصل و ضبط النفس وتقبل آراء اآلخرين. 
2- 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

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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1- احترام الرأي والرأي اآلخر.
2- االنصات للمتحدث.  

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

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

    واضح. 
2- التفاعل مع المتحدث.

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

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

   المتنوعة و اإلبداعية مع التعليل.

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

2- 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 :

 المرحلة التحضيرية 
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تسلسل الجلسة 

يتم اتباع الخطوات التسلسلية اآلتية خالل جلسات المرحلة التحضيرية. 
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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 :

األسلوب األول : النقاش ألجل اتخاذ إجراءات فردية  
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تسلسل الجلسة األولى : جلسة صنع القرارات الفردية 

تسلسل الجلسة الثانية : جلسة المراجعة

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. 

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 و زيادة الكفاءة الذاتية. 

يتم اتباع التسلسل اآلتي لتوفير فرصة للطلبة لمراجعة إجراءاتهم وتأمل ذاتهم والتطوير من أدائهم.

*مالحظة : يتم اتباع هذا التسلسل في جلسة المراجعة لكل من األسلوب األول و الثاني.

جلسة المراجعة والتأمل
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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.  

تسلسل الجلسة األولى : جلسة صنع القرار الجماعي

تسلسل الجلسة الثانية : جلسة المراجعة

يتم اتباع نفس تسلسل جلسة مراجعة األسلوب األول. * تفقد الصفحة ) ٣0 (.
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 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 : 

1- اقتراح مواضيع النقاش. 
2- 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.
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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 

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

٤-0 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.

يوضح الجدول أدناه كيف سيكون تقسيم المهام بين المشرفين و قادة الفرق وفقًا ألعمار الطلبة أو صفوفهم .
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نموذج النشاط األول : األنشطة اليومية

يمكن دمج نشاط المنزل المدرسي في األنشطة المدرسية اليومية المختلفة مثل التنظيف والطابور الصباحي و 
وقت الفرصة وهنا بعض األمثلة :
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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

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

*2: من األفضل تحديد الفعالية لكل فريق بداية العام الدراسي.
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فيما يلي الجدول الزمني المثالي لتأسيس نشاط المنزل المدرسي و إطالقه :

جدول التطبيق الزمني لبرنامج المنزل المدرسي
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