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لكمة وزيرة
التعلمي والثقافة

ٍ
وقت عصيبٍ وميل ٍء بالتحديات ،اكلذي نعيشه يف الوضع
يف
الراهن ،يلزمنا إعادة التفكري جمددًا ،إذ جيب علينا أن نعيد توجيه
أنفسنا َ ْ
ون ُطو حنو سبلٍ جديدة ،مفع اإلغالق املؤقت لملدارس إىل
وضع مل يكن من املمكن ختيله حىت
ما بعد عطلة عيد الفصح طرأ
ٌ
ٍ
وقت قريب ،وهناك حتديات كبرية تواجه مجيع العاملني يف املدارس
ومديرهيا واملعملني والتالميذ ،بل وعىل وجه اخلصوص اآلباء
وأولياء األمور.

ونود من خالل هذا املنشور أن نقدم للتالميذ وأولياء أمورمه بعض
املعلومات الدامعة اليت هتدف إىل املساعدة يف جعل „ال َّت ُّ
عل من
ً
وفعال قدر اإلماكن.
املزنل“ جيدًا
اآلن حان وقت تاكتف امجليع يف والية السارالند ملواجهة حتديات
األيام واألسابيع القادمة.
وإين عىل قناع ٍة بأننا ميكننا حتقيق ذلك من خالل تعاوننا م ًعا.

كريستينه شرتايرشت-لكيفوت
وزيرة التعلمي والثقافة

نصاحئ َّ
للت َعُّل من املزنل
نصاحئ ألولياء األمور
تنظمي املهام اليومية
إن تنظمي املهام اليومية عىل حن ٍو واحض (كتحديد
أوقات تناول الوجبات واملهام الروتينية والشعائر)
وضع يويم خمتلف
مينح طفلمك شعو ًرا باألمان يف
ٍ
متا ًم ا عن ذي قبل ،مكا أن أخذ فرتات للراحة
ي ول دون حدوث حاالت اجهاد عصيب.
واالسرتخاء َ ُ
الفصل الواحض بني أوقات َّ
الت َعُّل وأوقات الفراغ
الس و ٌِّي بني أوقات إجناز املهام املطلوبة
التوازن َ
واألوقات املست َغلَّة يف األنشطة الرتفهيية أم ٌر مه ٌم للجميع،
فاللعب م ًع ا يف املساء أو التعاون يف حتضري
مَّب ًذا.
نو ًع ا ُ َ
الوجبة املفضلة ُ ْ
ي ِدث َت ُّ
هتيئة بيئة معل مواتية
ينبيغ قدر املستطاع توفري ماكن خاص بالعمل به
ٍ
حميط هادئ وخالٍ
مجيع لوازم العمل الرضورية يف
فاللعب م ًع ا يف املساء أو التعاون يف حتضري
من عوامل تشتيت االنتباه قدر اإلماكن.
املساعدة يف تنظمي مهام العمل
ينبيغ أن يكون اهلدف هو اعمتاد طفلمك عىل نفسه
قدر املستطاع يف أداء املهام املدرسية ،إال أن
املساعدة املعتدلة ميكن أن تسامه يف إمتام تلك
وضع عالمة حص عىل املهام اليت مت إجنازها.

هتيئة مناخ إجيايب
يتطلب إجناز املهام املدرسية يف هذا الظرف االستثنايئ
درجة عالية من االنضباط الذايت ،لذا مفن املهم هتيئة أجواء
إجيابية باملزنل ال تساعد فقط عىل الرتكزي يف َّ
الت َعٌّل وأداء
ً
أيض ا ت ُع ُّم ها الهبجة وال تشوهبا الضغوط،
املهام وإمنا
فالصرب والمطأنينة وجرعة من الفاكهة أمو ٌر مطلوبة ،بيمنا
تؤدي التوقعات املرتفعة للغاية إىل نتاجئ عكسية.
ملحوظة خبصوص تقيمي إجناز املهام
أثناء اإلغالق املؤقت لملدارس تصبح ظروف التالميذ املعيشية
املزنلية املختلفة ذات تأثري أكرث وضوح من املعتاد ،لذا ينبيغ
االستغناء عن تقيمي املهام املُنجزة يف املزنل بغية معاملة
مجيع تالميذ املدارس عىل قدم املساواة ،وأصبح التبادل
املنتظم عايل القمية والبنَّاء بني املعملني وتالميذمه حول
أمهية يف الوقت الراهن!

نصاحئ للتالميذ
تغي يومك املدريس الروتيين متا ًم ا جراء إغالق املدارس،
لقد َّ
إذ أص َب ْح َت تتلىق الواجبات واملهام التعلميية من ُم عمليك
ٍ
خطابات بريدية أو منص ٍة تعلميية
عرب بري ٍد إلكرتوين أو
وعليك االعمتاد عىل نفسك يف تنظمي مهامك يف املزنل،
ً
فضل عن ذلك متنحك هذه الفرتة حرية التحمك يف كيفية
ُّ ِ
تعل ك .جتد هنا معلومات مهمة حول كيفية "التعمل من
املزنل" بطريقة جيدة.
َرِّت ب ماكن معلك
احرص أن يكون ماكن معلك ُم َرت ًب ا وتتوافر فيه مجيع
املستلزمات اليت حتتاجها (مثل األقالم واملساطر والكتب
واألوراق إخل) ،وينبيغ أن تعمل يف هدوء وتتجنب اكفة عوامل
تشتيت االنتباه مثل املوسيىق أو اهلاتف احملمول إخل.
اتبع إيقاعً ا يوم ًيا
متاح ا لبدء احلصص
حىت وإن مل يعد صوت جرس املدرسة
ً
الدراسية ،ينبيغ أن حتاول أن تضع لنفسك روتي ًن ا يوم ًي ا
ً
منتمظ ا :حدد مىت تبدأ ساعات العمل ومىت يبدأ وقت
الرتفيه؟ خذ وق ًت ا لالسرتاحة وحترك!
ً
جدول أسبوع ًيا
مصم
ً
أوال انظر يف بداية األسبوع إىل الواجبات واملواد اليت
أرسلها لك معملوك .ما الذي جيب إجنازه خالل األسبوع؟ ال
تقلق عندما ترى لك املهام اليت جيب عليك القيام هبا يف
قس م املهام إىل أجزا ٍء عىل أيام األسبوع.
غضون األسبوعّ .

خطط ليومك
انظر يف جدولك األسبويع ملعرفة ما عليك القيام به لك يوم،
ض ل البدء
وقرر بنفسك الواجبات اليت تبدأ هبا .نصيحةُ :ي َف َّ
فو ًرا بالواجبات غري احملببة!
ثابر عىل حتقيق أهدافك وإجناز مهامك
ً
ً
فشيئ ،وكن
شيئ
حددهتا هلذا اليوم
اجنز واجباتك اليت َّ
ً
منضبط ا ،وال تشتت انتباهك!
َ
َّ
ضع عالمة حص أمام الواجب الذي أهنيته ،ومن ث ميكنك
دا ً
مئ ا إلقاء نظرة عىل ما مت إجنازه وعىل الواجبات اليت مل
ُت نجز بعد.
رسيعا
ال تستسمل
ً
يهسل أداء بعض الواجبات بيمنا جيب عليك بذل مزي ٍد
من اجلهد من أجل أداء بعض الواجبات األخرى ،فال تكن
ً
متعجل! واكفئ نفسك بعد أداء لك واجب من خالل اللعب
مع األشقاء والوالدين عىل سبيل املثال أو قراءة كتابٍ جيد
أو االسمتاع إىل املوسيىق املفضلة.

براجم مفيدة َّ
للت َعُّل باملزنل
مدرسة سارالند اإللكرتونية “Online Schule
“Saarland
إن مدرسة سارالند اإللكرتونية "Online Schule
 "Saarlandعبارة عن منصة عىل اإلنرتنت تابعة لوزارة
التعلمي والثقافة واملعهد اإلقليمي للرتبية واإلعالم ،وتتيح هذه
املدرسة من اآلن مجليع مدارس السارالند إماكنية التواصل
مع الطالب ،وهبذه الطريقة ميكن لملعملني والتالميذ
ً
بعض ا وتبادل املعلومات واملواد
التواصل مع بعضهم
التعلميية ،وميكن استخدام مدرسة سارالند اإللكرتونية من
خالل مجيع األجهزة  -مبا يف ذلك األجهزة اخلاصة  -عىل
حن ٍو آمن من الناحية القانونية ومتوافق مع قانون محاية
البيانات.
ميكن الوصول إىل مدرسة سارالند اإللكرتونية عرب الرابط
التايل:
https://schule-digital.saarland/Startseite/
عامل َّ
الت َعُّل سار ““Lernwelt Saar
عامل َّ
الت َعُّل سار " "Lernwelt Saarهو بيئة تعلميية
مت تطويرها يف سارالند ،تسهتدف املدارس واملؤسسات
التعلميية األخرى من أجل دجم معليات التدريس الرمقية
يف التدريس وال َّت َع ُّل .وتمتزي بيئة التعمل اإللكرتونية عىل
وجه اخلصوص بإماكنية تعاون املدارس واملعملني والتالميذ
م ًع ا يف مجيع املجاالت يف شبكة غري حمدودة ،ومن ََّ
ث
االستفادة من التأثريات اإلجيابية للتآزر وختفيف أعباء
العمل بش ٍ
لك كبري.
املُ ْ
خَّتص:
السيد إريك مونسرت
عنوان الربيد اإللكرتوين:
e.muenster@lernwelt.biz
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مبادرة ""School to go
تضم مبادرة " "School to goبراجم تعلميية رمقية
جمانية متوافقة مع املناجه الدراسية للك املواد واألمعار عىل
املنصة اإللكرتونية  ،www.schooltogo.deحيث يرغب
ٌ
لك من األستاذة الدكتورة يوليا كنوبف واألستاذ الدكتور
أوليفر توماس وفريق العمل املكون من متخصصني يف
التعلمي واحلوسبة من املسامهة يف التعلمي الرمقي ومساعدة
تالميذ مجيع أنواع املدارس عىل االستفادة بصورة سديدة
قدر اإلماكن من هذا الوقت الذي ُت غلق فيه املدارس مؤق ًت ا.
املُ َّ
ختصة:
األستاذة الدكتورة يوليا كنوبف
الربيد اإللكرتوين:
julia.knopf@mx.uni-saarland.de
عروض اهليئة اإلعالمية اإلقلميية بوالية سارالند
()LMS
يف ضوء التحديات احلالية اليت تواجه املعملني وأولياء األمور
واألطفال مجعت هيئة اإلعالم اإلقلميية عروضها املهمة يف
نطاق كفاءة وسائل اإلعالم للتدريس َّ
والت َعُّل من املزنل .ميكن
االطالع عىل مزيد من املعلومات حول برناجم اهليئة اإلعالمية
اإلقلميية من خالل زيارة املوقع التايل:
https://www.lmsaar.de/medienkompetenz/
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