
1 استعدادات للتعلم من البيت 

التاثري على املجاالت  وكما سرنى االن، فان لهذين السؤالني أوجه عملية يف اربع مجاالت رئيسية للمدرسة. والعمل الناجح يف هذه املجاالت من شانه 
االخرى ايضا.

استعدادات للتعلم من البيت يف املدارس اليت تخدم 
فئات من خلفية اجتماعية اقتصادية متدنية  

اُقيم ميشاريم كرشاكة بني وزارة املعارف وياد هنديف بهدف إحداث عمليات تحسني حثيثة يف املدارس االبتدائية ذات االنجازات املتدنية واليت تخدم فئات من 
خلفية اقتصادية اجتماعية متدنية. يف السنة الدراسية 2020 يعمل ميشاريم يف اثنيت عرش مدرسة على املستوى القطري، من كترسين وحىت ايالت - جميعها يف 
الضواحي االجتماعية-الجغرافية بمعيار رعاية عالية حيث ان نموذج العمل يف ميشاريم قائم على التعاون مع منظمات القطاع الثالث، ذات الخربة املُثبتة يف قيادة 
عمليات تغيري، اليت ترافق املدارس وتشارك يف قيادة عمليات التطوير. يف سنة 2020 تم اختيار اربع جهات مرشفة: برانكوفايس، توفانوت بحينوخ، املركز االرسائيلي 
للحداثة يف الرتبية و كول يرسائيل حفريم. معهد ابين روشا رشيك يف تطوير وقيادة برنامج تأهيل ومرافقة مخصص للمدراء ويف سريورات تطوير أخرى يف ميشاريم. 

1 هكذا مثال حسب بيانات دائرة االحصاء املركزية: يف 14.5% من البيوت من الطبقة الثانية يوجد حاسوبني واكرث مقبال52.5% يف الطبقة 9، ويف البيوت من 
الطبقة 2 يوجد حاسوب لوحي)تابليت( مقابل 52.9% يف الطبقة 9، ويف 52.1% من بيوت الطبقة 2 يوجد وصول لالنرتنت مقابل90.9% يف الطبقة 9 )املصدر: 
 دائرة االحصاء املركزية، اقتناء منتجات مستدامة يف الطبقات حسب الدخل الصايف للشخص هي اعتيادية، لوح 7.8. واملعطيات تتحدث عن عام 2017(.
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تحديات  امام  العامل  يف  التعليم  طواقم  من  الكثري  تقف  االيام،  هذه  يف 
جديدة وُمركبة يف طريقها اىل بلورة تجارب تعلم نوعية ومفيدة لطالبهم، 
املوجودين يف بيوتهم . اىل جانب هذه التحديات يجب االنتباه اىل تحدي 
قوية  بيئة  يف  يعيشون  اللذين  االطفال  املدارس،  اغالق  مع  آخر:  كبري 
بتشجيع  او  ذايت  بشكل  ذلك  كان  ان  للتعلم –  جديدة  فرص  سيجدون 
اللذين  االطفال  فان  باملقابل،  حياتهم.  يف  االخرين  والكبار  االباء  ودعم 
مرثية  تعلم  لفرص  معرضون  فانهم  ومعوزة  فقرية  بيئة  يف  يعيشون 
ليسوا  اآلباء  ان  نجد  الحاالت  من  الكثري  ويف  البيتية  بيئتهم  يف  بكثري  اقل 

متفرغني او قادرين على دعمهم يف التعلم.

املجتمع عموما  املساواة يف  الفجوات وعدم  تربز  االن  نعيشها  اليت  االزمة 
ويف الجهاز الرتبوي خصوصا. حيث تظهر الفجوة و يعرب عنها يف االتاحة 
تنور  التعليمية:  البيئة  البيت   والفجوات يف  للتعلم من  املطلوبة  التقنية 
وخصبة،  غنية  وبيئة  البيت  يف  للدراسة  داعم  حزي  تفرغ،  لآلباء،  رقمي 

محوسبة وغري محوسبة.

بان   ,  OECD  - منظمة  يف  الرتبية  قسم  مدير  شاليخر،  اندرياس  يدعي 
االبقاء على االساليب والتوجهات التدريسية كما نعرفها يف الصفوف لن 

تتيح للمدارس يف هذه االوقات بان تستجيب ملتطلبات الساعة.

املدارس اليت تخدم طالب من خلفيات  التدريس والتعلم يف  ان تحدي 

مهمشة اكرب بأضعاف االضعاف. ويك تخدم الطالب بشكل جيد، ال يكفي 
ان ينسخ املعلمني شكل التدريس، والتعليم، والتوقعات من الصف اىل 
جديدة  اجابات  يجدوا  ان  عليهم  ذلك  جانب  فاىل  املحوسب.  التعليم 
ادارة  وكذلك  املناسبة  وللمحتويات  الطالب،  بها  يتعلم  اليت  للطريقة 

العالقة معهم.

والتغريات  املالئمات  ايجاد  كيفية  االن  تدرس  كله  العامل  يف  الرتبية  اجهزة 
املطلوبة لتعلم جوهري وفاعل الذي يحدث يف البيت، بعيدا عن املدرسة. 
وتخطي  ابداع  جراة،  شجاعة،  تتطلب  وتجريب  دراسة  رحلة  وهذه 
الحدود. حيث ان الطواقم التعليمية يف العامل كله، وهنا ايضا يف البالد، 
توسع حدود نفسها وحدود االساليب املعروفة للتدريس والتعلم. ونحن 

ندعوكم ان تجرؤا وتجربوا انتم ايضا.

كيفية  الكيفية.  مسالة  هو  الرتبية  طواقم  امام  املاثل  الكبري  السؤال 
تحويل التعليم من البيت اىل تعليم فعال، وجوهري، واألهم من ذلك 
ان يصبح ممكنا، ممكنا للمعلمني وممكنا لالطفال والعائالت. ويك نبدأ 
العمل  اتجاهات  امللف  هذا  يف  جمعنا  الكبري  السؤال  هذا  عن  ونجيب 
على  تمريره  جرى  استبيان  على  ايضا  واملعتمدة  بها،  املوىص  واملمارسة 
الطواقم الرتبوية يف مدارس ميشاريم وكذلك التعلم من الجهات اليت 
والجزء  الرسيع  للتطبيق  قابلة  هنا  املطروحة  اآلليات  من  جزء  ترافقها. 

االخر يتطلب تحضري وتفكري مشرتك ويحتاج تطبيقها اىل الوقت. 

خالل التفكري مجددا يف عملية 
التعلم من البيت نويص بالرتكزي على 

هذين السؤالني:

عملية  اثناء  الطاقم  ومتابعة  دعم  يمكننا  كيف 
يقة التعليم ؟ تغيري طر

واالجتماعي  االنساين  النسيج  على  نحافظ  كيف 
للمدارس واملجتمع ؟
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 top-down يف اوقات االزمات يتوجب على القادة ترك الطريقة  السائدة القائلة بان ردة فعل من نوع
تخلق االستقرار،  ففي االزمات اليت ُتمزيها حالة عدم اليقني يتعامل القادة مع مشاكل غري معروفة وال 
مفهومة تماما. وهذا يتطلب عمل فريق ُينمي املبادرة واالستجابة املطلوبة االن. وهذه الطواقم تجمع 
الوقت  االداء) ماكيزني 2020(. ويف هذا  التجربة وتحسني  التعلم من خالل  ُتمكن من  اليت  املعطيات 
املبادرة   التعاون واظهار روح  الطواقم على  املدرسيني بتشجيع  القادة  املهم بمكان ان يقوم  بالذات من 

وتهيئة الظروف املطلوبة لذلك.

وثمة تحدي اخر على القادة املدرسيني التعامل معه اال وهو الحاجة اىل مساعدة املعلمني يف الحفاظ على التوازن بني البيت والعمل. فمع االنتقال اىل 
التعلم من البيت انتقل املعلمون للعمل من البيت. ويف جزء من الحاالت اوالدهم انفسهم موجودون يف البيت وبالتايل فان الحاجة الستحداث العملية 
التعليمية من جديد واالستخدام الجديد واملكثف للحوسبة كما ان التوتر العام الناتج عن الوباء، يخلق عبء كبري على املعلمني وُيخل بشكل تام يف التوازن 

بني البيت والعمل. االنتباه اىل مبادئ العمل التالية يمكنه ان يساهم يف بناء متجدد ومتوازن للحدود املطلوبة بني البيت والعمل.

إبقوا على تواصل

حددوا االحتياجات املهنية والعاطفية للطاقم واعرضوا عليهم استجابة حسب الحاجة: تعلم ادوات للتعليم عن بعد، تواصل تراحمي للحديث  	
مع االباء، تواصل مع الطاقم ومع املستشارة وغريهم.

حافظوا على تواصل يومي مع افراد الطاقم. يف االيام اليت يسودها التباعد االجتماعي والخوف وعدم اليقني من الحيوي جدا االهتمام  	
بالنسيج االجتماعي للمجتمع املدريس.

حددوا الروتني واالنتظام

اعملوا بطريقة منتظمة توفر استجابة فعالة للطاقم: مثال، اجتماعات طواقم بهدف تطوير وحدات تعليم وعمل تغذية راجعة بني الزمالء،  	
يبات بمجموعات صغرية، مرافقة فردية وجلسات طاقم كامل. جدول اللقاءات يجب ان يكون معروف وواضح للجميع مسبقا. تدر

اهتموا بتوفري اطر لعمل تعاوين وعمل فريق منتظم وجاري. ان الحاجة لتجديد العملية التدريسية والتعليمية تستوجب اكرث من اي وقت  	
مىض العمل املشرتك للمعلمني، بالذات بسبب االبتعاد االجتماعي. فاملعلمون بحاجة لوقت مشرتك لتطوير وحدات تدريسية، وفحصها، 

ياديون. والحصول على تغذية راجعة وتقييم التعليم لدى الطالب. منهجيات لعمل الفريق يمكن ايجادها يف موقع اطاللة-معلمون ر

املشاركة العشوائية يف املواد واالفكار هي ايجابية، ولكن ال يمكنها ان تتعامل مع التحديات املهنية اليت يواجهها املعلمني حاليا. فهذا هو وقت  	
تعلم النظراء الجاري، واملوجه واملمنهج، الذي ُيمكن املعلمني من االستعانة ببعضهم البعض بشكل ودي وناقد. فالطواقم اليت تتمكن من 

تطوير عمل بهذا الشكل ستتمكن من دعم طالبها. ال " تتحدثوا عن" – بل احرضوا مهمات ومنتجات الطالب وادرسوها معا. فكروا يف القيود 
اليت تواجههم وكيف يمكن تحسينها. يمكن ايجاد نموذج واداة هنا.

قسموا العمل بشكل متوازن بني املربيات واملعلمات املحرتفات: ادمجوا املعلمني املحرتفني يف عملية الحفاظ على التواصل مع الطالب وكذلك  	
يف دعم التعلم من البيت. اهتموا بتوفري املعلومات املطلوبة عن العائالت والطالب للمعلمني القائمني على التواصل معهم. 

اجمعوا املعطيات والشهادات 

إجمعوا معطيات بشكل جاري عن التجارب، يك نتمكن من التعلم اثناء الحركة، مثال: كم عدد الطالب اللذين مل يتم التواصل معهم؟ كم مهمة  	
اخذ كل طالب وكم قدم منها ؟ َمن ِمن املعلمني يجد صعوبة يف العمل مع فريق؟ ما هو الدعم املهين الذي يحصل عليه كل معلم؟ كم عائلة 

تمر بضائقة تحتاج اىل استجابة؟ استخدموا هذه املعطيات يف الجلسات املركزة مع افراد الطاقم املالئمني من اجل التاكد اذا ما كانت الفعاليات 
اليت قمتم بها قادرة على احداث تحسن وكيف يمكن استمرار تطويرها.

 قيادة
مدرسية 

https://hashkafa.macam.ac.il/
https://hashkafa.macam.ac.il/learning_cycle/
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تفكك وتفتت املجتمع هو احد املخاطر الكبرية اليت تفرضها االزمة على املدارس واملجتمعات 
اليت تخدمها. االنعزال واالبتعاد االجتماعي يهدد بتفتيت النسيج االجتماعي داخل املدرسة، 
االوالد  وخصوصا  االوالد،  نجاح  فان  بالتايل  واملجتمع.  املدارس  وبني  املجتمعات  داخل  يف 
اللذين يعيشون يف بيئة فقرية منوط اوال وقبل كل يشء بقدرة املعلمني على الحفاظ على 
الكبار االخرين املهمني يف حياتهم حىت عن بعد. حيث  او  ابائهم  تواصل قريب معهم ومع 
ان  خاللها  من  للمعلمني  يمكن  تواصل  وقنوات  اساليب  تطور  ان  املدارس  على  يتوجب 
.)OECD, 2020b( يكونوا قريبني من الطالب من ناحية اجتماعية وعاطفية عن بعد ايضا

اهتموا  التعليم.  على  فقط  الرتكزي  وليس  معهم  التواصل  على  الحفاظ  املهم  من  التعلم،  يف  باملشاركة  معنيني  غري  الطالب  فيها  يكون  اليت  الحاالت  يف 
باحوالهم سواءا تعاونوا يف التعليم ام ال. من املهم عدم الضغط عليهم وعدم توتريهم او توتري آبائهم. 

اهتموا برفاهية الطالب وسالمتهم: اجعلوا جدول اعمالكم يتخلل لقاءات ملجموعات صغرية والحاديث خاصة، شجعوا املشاركة باملشاعر، اثنوا  	
على الطالب وعلى جهودهم من اجل التعلم واالبقاء على التواصل، ادمجوا يف التعليم مجاالت تحظى باهتمام الطالب، شجعوا التواصل بني 

الطالب وبني بعضهم البعض.

اذا كانت املدرسة توفر دعم عاطفي فردي لالوالد بالعادة ، فعليكم ايجاد طريقة الستمرار ذلك يف هذه االوقات ايضا بطرق اخرى. 	

اعرضوا برامج ارشاد على االطفال. مرشد او اخ بالغ يكون على تواصل دائم وثابت مع االطفال بحيث يساعدهم يف دراستهم وكذلك االهتمام  	
باحتياجاتهم العاطفية واالجتماعية. مرشد يمكنه اقرتاح مجموعة من الفعاليات بهدف املتعة واللعب، على غرار قراءة كتاب، ابداع، مشاهدة 

مشرتكة ملادة نوعية. ويمكن ايضاً تجنيد خريجي حركات شبيبة من الحارة او الحارة املجاورة او من مدارس اعدادية ضمن السلطة املحلية. كما 
يمكن تجنيد اشخاص من الجيل الثالث ممن يعيشون يف مجتمعات للمساعدة وباملناسبة، فان هذا يساعدهم هم انفسهم يف تبديد الوحدة 

القاسية اليت يعيشها بعضهم. 

تابعوا بشكل دوري ممنهج العالقة مع الطالب: االعتناء باحتياجاتهم العاطفية، املشاكل اليت يمر بها الطالب وعائالتهم والطالب غري املتواصلني.  	
غريوا طرق عملكم بناءا على املعطيات اليت يتم جمعها. 

إبنوا عالقات تعاون مع الرفاه حسب الحاجة. بالرغم من كون العالقات مركبة، افحصوا كيف يمكن استخدام ازمة الكورونا من اجل ايجاد  	
فرص لخلق تعاون مع الرفاه: ابقوا على تواصل مع عامالت الخدمة االجتماعية اللوايت يرافقن العائلة، شجعوا العائالت اليت ال تحصل على 
رعاية على االتصال بسلطة الرفاه، أتيحوا خدمات الرفاه املتوفرة يف هذه الفرتة لتلك العائالت وارشكوا طواقم الرعاية التابعة للرفاه يف توفري 

استجابة الحتياجات العائالت. 

الدعم العاطفي 
ورفاهية الطالب
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العملية او من  الناحية  املزتامن املستمر سواًءا من  التعلم  املتعلمون صغار السن يجدون صعوبة يف 
بالطريقة  الحصص  لتمرير  مناسب  ليس  املحوسب  املجال  فان  ذلك،  عن  عدا  العاطفية.  الناحية 
املعروفة والسائدة. سنوات من التجربة واالبحاث حول التعلم يف بيئة محوسبة تشهد على ان النجاح 
املعلمني  قبل  من  والتوجيه  واالرشاف  املزتامنة  غري  املهمات  بني  بالدمج  منوط  املحوسب  التعليم  يف 

 .)Enjyu, 2020; Ferrie et al., 2018; Kintu, 2017 ووحدات قصرية للتعلم املزتامن) انظر مثال

كمتعلم  يتطور  الذي  للطالب،  وموجه  تعليمي  كداعم  املعلم  دور  تعريف  يعيد  البيت  من  التعليم 
مواجهتهم  لحظة  يف  دعمهم  على  والقدرة  اصعب  اصبحت  الطالب  إنتباه  شد  على  املنافسة  ذايت، 
التعليم اليت عينت لهم يجب ان تتيح مجال لالبداع واالختيار، وان تكون متالئمة مع  للتحديات او االحباطات اصبحت محدودة. لذا، فان سريورات 
والتوجيه  الدعم  لتوجيهكم.  نتيجة  بالتدريج،  وتتحسن  ستتطور  الذايت  التعلم  على  قدراتهم  لهم.  املتاحة  الوسائل  ومراعاة  ذاتيني  كمتعلمني  قدراتهم 

املتواصل يمكنكم من جذب الطالب للتعلم وتوسيع نطاق مهاراتهم على التعلم لوحدهم. 

التعليم  تخطيط 

اعيدوا تحديد اولويات اهداف الخطة التعليمية وعرفوا املهارات واملعرفة املطلوبة حسب الوضع: توفر وسائل التعليم املحوسب للطالب، تقييم  	
وضع الطالب من الناحية التعليمية والعاطفية وقدرات الطاقم.

قلصوا اللقاءات املزتامنة من حيث الوقت وحجم املجموعة. يفضل ان ال تزيد مدة اللقاء املزتامن عن نصف ساعة وان ال يزيد حجم املجموعة  	
عن خمسة طالب.

حددوا اطار زمين واضح للمهمات واللقاءات – اطار يشكل جدول اعمالكم الجديد. انرشوا جدول االعمال وابلغوا اآلباء والطالب مسبقا،  	
بحيث يكون بامكانهم االستعداد لالسبوع القادم.

مواد التعليم

طوروا مهمات محوسبة، تمكن الطالب من االبداع، االختيار، واملرونة. 	

حاولوا توفري فرص للعمل املشرتك للطالب، مثل عرض منتجات وتغذية راجعة من نظراء او تفكري ابداعي مشرتك. الطالب متعطشون للقاءات  	
اجتماعية ومع الوقت، بتوجيهكم، سيتعلموا تطوير احتياجاتهم االجتماعية يف الوضع الجديد. فهم ايضا، مثلنا الكبار يتعلمون كيف يترصفون 

يف العامل االن.

طوروا مواد تعليمية مطبوعة لكل الطالب دون حدود. مواد تعليمية كهذه يجب ان توفر هي ايضا املرونة، االبداع واالختيار. ويجب مرافقتهم  	
بتوجيه قريب وبتواصل دوري مع الطالب.

دعم التعليم

استخدموا وسائل متنوعة للدعم الفردي يف التعليم: التلفون والرسائل النصية هي ايضا وسائل مهمة بالنسبة لالطفال واحيانا مريحة اكرث  	
لهم. فاذا مل يكن متوفر للطفل وسيلة محوسبة، حددوا مع االهل ساعة يف يوم يكون بامكان الطفل اجراء محادثة هاتفية مع املعلم ومن املهم 

يف هذه املواعيد ان نفحص ماذا يفهم الطالب، وتوجيه تعليمه، وفحص منتجاته وما اىل ذلك.

ابحثوا عن تطبيقات للجوال: للكثري من االوالد هناك امكانية للوصول للهاتف الجوال اكرث منها اىل الحاسوب لذا، فان التطبيقات اليت تعمل  	
على الجوال ستمكن اطفال اكرث من املشاركة يف التعليم. تاكدوا ان التطبيقات اليت يتم التعليم من خاللها مالئمة ايضا للجواالت.

شددوا على الحصول على تغذية راجعة من الطالب: ما هو اليشء الذي يعمل؟ ماذا يحبون؟ ما الذي يثري فضولهم ويودون تعلمه االن؟ ما  	
اليشء الذي كان صعب؟ ما الذي نجحوا يف عمله لوحدهم؟ وتذكروا اننا معا االن كيف نتعلم وماذا نتعلم. نموذج الستبيان يمكن ايجاده هنا  

املعلومات اليت تجمعونها من الطالب حيوية جدا من اجل النجاح يف تطوير وحدات التعليم اليت ستطورونها لهم. 

توجيه )تدريس( 
 تَعلم

تقييم

https://drive.google.com/file/d/1BKGLRl3fNWzT5F-nFpLmlSx0aw_ITrC1/view


5 استعدادات للتعلم من البيت 

االباء هم االشخاص االكرث اهمية يف حياة اوالدهم وهم الرشكاء االهم للمدرسة من اجل نجاحهم. 
االزمة اليت نعيشها يف هذه االيام تغري بشكل جوهري الفصل الجسدي الذي تعودنا عليه بني البيئة 
البيتية والبيئة املدرسية. ونحن املعلمون بحاجة اىل تعاون اآلباء يف االيام العادية، ويف هذه االيام هم 
بحاجة له اكرث. اطقم الرتبية بحاجة لتعاون االباء يف جوانب مختلفة للتعليم البييت – بدءا من االدارة 

الفنية ومرورا بخلق حزي تعليمي يف البيت وحىت املساعدة يف التعليم نفسه.

على اطقم التعليم ان تدرك بان العائالت اليت تعيش يف بيئة فقر وضائقة ستواجه انواع كثرية من التحديات عندما تايت لتدعم  	
اوالدها. عليهم االفرتاض بان اآلباء يريدون ان يدرس اوالدهم ومعنيون بتوفري بيئة تعليمية داعمة لهم. وتقع على املدارس مسئولية 

اكرب يف بناء تحالف مع اآلباء فمن حيث عالقات القوة بينهم وبني اآلباء هم موجودون يف موقف افضل، بالرغم من االحساس 
بالضعف والعجز احيانا الذي يشعر به اطقم التعليم امام اآلباء ) انظر لقاء مسجل مع د. ميخال رازر هنا( 

الطريقة االفضل اليت يمكنكم بها مساعدة االهل يف مدرستكم هي تخصيص وقت كثري للتعارف العميق عليهم، وعلى وضعهم العائلي، وعلى الفرص 
تواجهها  اليت  املعينة  والتحديات  الصعوبات  على  وتتعرفوا  ثقة  عالقات  تبنون  هكذا  اكرث  مستمر  تواصل  على  كنتم  كلما  يواجهونها.  اليت  والصعوبات 

العائالت، وبالتايل فان االستجابة اليت ستقدمونها لهم ستكون اكرث دقة واكرث تناسباً.

طوروا منظومة للحفاظ على تواصل يومي مع االطفال والعائالت. وزعوا مسئولية التواصل بني كافة اعضاء الطاقم ) قدر االمكان مشاركة  	
الطاقم االداري( وحاولوا الحفاظ على شخص اتصال ثابت.

استخدموا عدة قنوات تواصل – مكاملات هاتفية، رسائل نصية، بريد الكرتوين- حسب تفضيل العائلة. 	

حددوا مهمة ُمركز آباء يكون هدفه الرتكزي على فئة االباء يف املجتمع املدريس. يدرس املركز احتياجات مجموعة اآلباء املختلفة، يتابع الصعوبات،  	
يوصلها للطاقم ويساعد يف توفري استجابات لها. مقابل املربيات واملستشارات اللوايت يتعاملن مع احتياجات فردية لآلباء، مهمة مركز اآلباء هي 

ترتيب جميع الفعاليات واملعلومات اليت تتداول بني املدرسة وبني العائلة وتحسني العالقات بني اآلباء واملدرسة.

حدثوا بشكل جاري موقع املدرسة عن الربامج التعليمية واملناسبات الخاصة. حاولوا توفري املعلومات يف املوقع باللغات املناسبة للمجتمعات  	
الكبرية يف املدرسة. استعينوا بمرتجم عند اللزوم.

اسالوا اآلباء ان كانوا معنيني باملشاركة يف لقاءات ارشادية مخصصة وما هي املواضيع اليت تعنيهم . 	

ارسلوا لآلباء قائمة مصادر معلومات نوعية حسب عمر ومجاالت اهتمام االطفال. مؤسسات علوم وثقافة كثرية تطرح يف هذه االيام فعاليات  	
محوسبة مجانية من شأنها إغناء عامل ولغة االطفال.
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