
مفاهيم الدراسة من المزنل
مفاهيم قائمة عىل األدلة

لمساعدة أولياء األمور في دعم 
الدراسة من المزنل

مقدّمة

دعم ما يقوم به المعلمون وليس أخذ مكانهم

فرضـت جائحـة كورونـا واقًعـا جديـًدا عـى التعليـم، إذ أّدت اإلجـراءات الوقائيـة المتخـذة فـي مواجهتهـا إىل توّقـف أعـداد 
كبـرة مـن األطفـال عـن الذهـاب إىل المدرسـة أو ريـاض األطفـال. وألن ذلـك قـد يسـتمر بعضـا مـن الوقـت، لجـأت المـدارس 
إىل اعتمـاد الدراسـة مـن المـزنل بقيـادة المعلـم. وممـا ال شـك فيـه أن ويل األمـر يسـتطيع أن يكـون رشيـًكا فاعـًا فـي هـذه 
العمليـة. ولمسـاعدتك فـي ذلـك تسـتعرض هـذه الصفحـة بعـض مفاهيـم التعلـم الرئيسـية الـي ينبغـي أخذهـا بعـن االعتبار 

أثنـاء توليـك هـذا الـدور الموّسـع الجديـد.

إّن المعلمـن مهنيّـون مدّربـون يحملـون درجـات أكاديميـة متخّصصـة، ولديهـم سـنوات طويلـة مـن الخـرة الصفيـة فـي أغلب 
األحيـان، لـذا لـن تسـتطيع القيـام بعملهـم وال يتوقـع منـك ذلـك. تعمـل المـدارس عـى تطويـر وتطبيـق نمـاذج الدراسـة مـن 
المـزنل بقيـادة المعلـم، ودورك فـي هـذه العمليـة مهـم جـًدا حيـث يمكنـك أن تسـاعد طفلـك عـى التعّلـم، مـع رضورة السـر 

عـى خطـى المعلمـن والقيـام ببعـض األمـور المهمـة للغايـة لمسـاعدة طفلـك عـى النجـاح.



عوامل النجاح

إعداد متعّلمني واثقني

سُتحِدث فرًقا كبًرا في تعّلم طفلك إذا قمت بما ييل:

يبـدأ بنـاء سـلوك إيجابـي تجـاه التعلـم حـن يشـعر الطفـل بالحـب واألمـان والدعـم، وحـن يتـم تهيئـة "عقليـة النمـو" الـي ترّكز 
عـى أّن اإلنسـان ال يولـد مـع قـدرٍ ثابـٍت من الـذكاء، بل يسـتطيع دائًمـا تنميـة قدراته بالمثابـرة والتفكر وتسـاعد هـذه العقلية 
الطفـل عـى اعتبـار الخطـأ فرصـًة للتعّلـم. يسـتطيع ويل األمـر أن يقـّدم مثـااًل يحتـذي بـه لطفلـه حـول عقليـة النمـو بالتفكـر 

بصـوت عـال إلظهـار عقليته هو

توفري بيئة هادئة 
للتعّلم، بالحدّ من 

المشتّتات.

االنخراط في 
حوارات هادفة 

حول التعّلم )انظر 
أدناه للتفاصيل(.

التواصل مع 
المعلم إذا كان 

الطفل بحاجة إىل 
دعم إضافي.

المساعدة في 
وضع الروتني 

والجداول 
وااللزتام بهما.
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دعم الطفل ليكون جاهًزا للتعّلم، بما في ذلك ضمان 
توفري المستلزمات الرضورية.

يبدو أنيّن ارتكبت خطًأ اليوم، يجب أن أجّرب طريقًة مختلفًة غًدا



التفكري بالتفكري

يسـاعد " التفكـر بالتفكـر" طفلـك عـى فهـم أفضـل الطـرق للتعّلـم، ويتضّمـن اسـراتيجيات لحـل المشـكات والتوّصـل إىل 
أفـكار جديـدة، وينطـوي عـى معرفـة كيفيـة تتبّـع التقـّدم والتفكـر فيمـا يجـري بشـكل جيـد، ومـا يمكـن القيـام بـه بطريقـة 

مغايـرة. إّن الوعـي بتفكـرك طريقـة عظيمـة للتعّلـم بفاعليـة أكـر.

تستطيع دعم طفلك في "التفكر بالتفكر" بـ:

مساعدته عىل 
إدارة الوقت.

مساعدته عىل 
تحديد األهداف.

مساعدته عىل تنظيم 
مساحة التعّلم.

حثّه عىل طرح األسئلة حول تعّلمه: )ماذا سأغرّي في المرة القادمة؟ 
هل أقرتب من تحقيق هدفي؟(

باختصار، تستبدل العقلية النامية عبارة "لّما أستطع بعد"
بإحدى العبارتني "ال أستطيع أو "لم أستطع".

 قـد يكـون هـذا مفيـًدا السـيّما فـي تنـاول المباحث الدراسـية المختلفـة  حيث يمكـن أن يشـعر الطالـب بالتوتر ويكون التشـجيع 
عـى المثابـرة مفيـًدا، كمـا يحدث فـي الرياضـات مثا.

باختصار: "كأنّك مدرّب قيادة لعقلك."



الحوارات الهادفة

ُتظهـر كيـف أّن الحـوار البنّـاء فـي المـزنل يعـّزز مـا يدّرسـه المعّلـم. يبـدأ ذلـك بمجـّرد تجـاذب أطـراف الحديـث وبنـاء المهـارات 
اللغويـة ومهـارات التفكـر االسـتداليل أثنـاء التعبـر عـن أنفسـنا، ثـّم يتطـور ذلـك إىل طـرق فاعلـة لتقديـم الماحظـات – ليـس 

باإلشـادة بالموهبـة أو الثنـاء عـى الجهـد

ما يبين الحًقا بيئًة من االحرام المتبادل لمناقشة الموضوعات األكرث صعوبًة في مرحلة المراهقة.

فقط، بل باالعراف بإنجازات محّددة واقراح الخطوات التالية للتحّسن

يب خري وسيلة لإلتقان التدر

التدريـب مـن أجـل النمـو. وفـي حـن نحتـاج إىل جهـٍد كبـرٍ  أّن العقـل المتعّلـم يشـبه العضلـة الـي تحتـاج إىل  ُيذّكرنـا هـذا 
الكتسـاب مفاهيـم ومهـارات جديـدة يمكـن نسـيانها بسـهولة إذا لم ترسـخ فـي عقولنـا، يمكـن اسـتخدامها دون أي جهد عند 

االنتقـال إىل المسـتوى الثانـي مـن التحـدي إذا أصبحـت بديهيـة.

باختصار: "عليك إتقان األساسيات لتحظى بمتعة تعّلم المزيد."

 باختصار: "شكرًا، لقد تعّلمت شيًئا جديًدا اليوم. هل فكرت في ...؟"

أحسنت!

أنا مرسور ألنّك أعْدت قراءة هذه الجملة من بدايتها، 
هذه فكرة جيدة عندما تتعرث

The Education Endowment Foundation :المصدر

https://educationendowmentfoundation.org.uk/covid-19-resources/

