المجتمعأوال ً

مقاربة جديدة لضمان استمرارية
التعلم أثناء الجائحة يف المدارس
الخاصة يف ديب

نعمــل جميعـا ً ضمــن برنامــج البيانــات المفتوحــة يف ديب ،ولذلــك نضــع هــذه البيانــات يف متنــاول
أيديكــم الســتخدامها ألغراضكــم الخاصــة دون الرجــوع إلينــا .ويشــتمل حــق االســتفادة منهــا
علــى التحميــل والطباعــة واإلنتــاج والتوزيــع شــريطة عــدم تغييــر البيانــات الفعليــة ،ونرجــو عنــد
اســتخدامكم هــذه البيانــات اإلشــارة إىل أن مصدرهــا هــو هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية يف ديب
هيئة المعرفة والتنمية البشرية © 2021
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المقدمة

المقدمة
تحولــت جميــع المــدارس الخاصــة يف إمــارة ديب إىل التعلــم عــن بعــد يف شــهر مــارس
 2020مــع المراحــل األوىل النتشــار جائحــة كوفيــد  ،19ولــم تعــاود فتــح أبوابهــا الســتقبال
الطلبــة داخــل مبانيهــا ومرافقهــا حتــى العــام الدراســي  .2021ورغــم أن كثيــر مــن الطلبــة
اختــاروا العــودة إىل التعلــم الحضــوري ،إال أن العديــد مــن الطلبــة حينهــا اختــاروا االســتمرار
يف التعلــم عــن بعــد .ومــع وصــول الجائحــة إىل ذروتهــا كان الميــدان التعليمــي والتر بــوي
يــرزح تحــت ضغــوط كبيــرة ،وكان علــى القيــادات المدرســية والمعلميــن وأوليــاء األمــور
والطلبــة أن يحدثــوا -وبســرعة -تحــوال جوهريـا ً وكبيــرا ً يف الطريقــة التــي اعتــادوا عليهــا يف
فهــم التعليــم والتعلــم وممارســته.
يغطــي هــذا التقريــر الفتــرة الممتــدة مــن شــهر مــارس  2020وحتــى شــهر يونيــو ،2021
جميعــا معـا ً علــى التأقلــم مــع هــذه الظــروف الصعبــة ومواجهتهــا قــد
وال ريــب أن تعاوننــا
ً
أتاحــت لنــا استكشــاف آفــاق جديــدة لمــا هــو ممكــن يف الميــدان التر بــوي والتعليمــي،
وأن نطبــق مســتقبال أفضــل مــا تعلمنــاه أثنــاء مواجهــة هــذه الجائحــة يف عمليــات التعليــم
والتعلــم لمــا فيــه مصلحــة طلبتنــا وتقدمهــم ومصلحــة مجتمعنــا ككل والميــدان التر بــوي
والتعليمــي يف إمــارة ديب.
يــويل هــذا التقريــر تركيــزا ً خاص ـا ً علــى دراســة آثــار الجائحــة علــى المــدارس ،الســيما
جــودة حيــاة الطلبــة وكادر المدرســة ،والخدمــات واألنشــطة التعليميــة يف التعلــم عــن
بعــد والتعلــم الهجيــن واألدوار الرئيســية لقيــادات المــدارس والمعلميــن وجميــع أعضــاء
كــوادر المــدارس .ويقــف علــى أهــم النجاحــات وأصعــب التحديــات التــي واجهها المجتمع
التر بــوي والتعليمــي أثنــاء الجائحــة والدعــم الــذي قدمتــه حكومــة ديب.
ترتكــز غالبيــة النتائــج والمخرجــات الــواردة يف هــذا التقريــر علــى مخرجــات عمليــات
المراجعــة الذاتيــة واســتخالص الــدروس المســتفادة التــي تــم تنفيذهــا يف شــهر أبريــل
 ،2021ويســتند كذلــك علــى بيانــات عمليــات تقييــم التعلــم عــن بعــد التــي تــم تطبيقهــا
علــى جميــع المــدارس الخاصــة يف ديب يف شــهر مايــو  ،2020وبيانــات اســتبانات المســح
الشــامل لجــودة حيــاة الطلبــة بــديب التــي طبقتهمــا هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية بديب.
تغتنــم هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية هــذه الفــرص لتوجيــه الشــكر الجزيــل لجميــع
الطلبــة وأوليــاء األمــور وكــوادر المــدارس الخاصــة يف إمــارة ديب الــذي أظهــروا التزام ـا ً
واحترام ـا ً كبيريــن لبعضهــم البعــض وإلمــارة ديب.
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كيف تصدى المجتمع
لجائحة كوفيد 19؟
ضمان استمرارية تعلم الطلبة
بــادر مجلــس الــوزراء يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع بــدء جائحــة كوفيــد  19إىل
إطــاق سلســلة مــن المبــادرات واإلجــراءات الهادفــة إىل حمايــة جميــع أفــراد المجتمــع يف
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث أصــدر المجلــس قــرارا ً بتحــول جميــع المــدارس
يف الدولــة إىل التعلــم عــن بعــد حتــى نهايــة العــام الدراســي  2019-2020بهــد حمايــة
الطلبــة وكــوادر المــدارس وضمــان اســتمرارية تعلــم جميــع طلبــة المــدارس يف الدولــة.
ولقــد نجحــت هــذه المبــادرة يف تعبئــة المجتمــع وتوحيــده لمســاعدة جميــع العائــات
علــى تمكيــن أبنائهــا الطلبــة مــن الوصــول إىل خدمــات التعلــم عــن بعــد .وســارعت
مختلــف الجهــات الحكوميــة والمؤسســات والشــركات الخاصــة إىل عــرض خدماتهــا
ومنتجاتهــا وتخصيــص وقــت للمســاعدة ،حيــث تعــاون الجميــع معـا ً علــى تزو يــد أوليــاء
األمــور بالتقنيــات والمصــادر الالزمــة للتعلــم عــن بعــد ،لضمــان تمكيــن جميــع أبنائنــا
الطلبــة مــن مواصلــة مســيرة تعلمهــم.
حرصــت هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية منــذ بدا يــة الجائحــة علــى التواصــل بشــفافية
ووضــوح وتقديــم الدعــم المســتمر لمختلــف مكونــات مجتمــع التعلــم .ونجحــت الهيئــة
ٌ
#ديب_صف_واحــد يف توحيــد جهــود المؤسســات والشــركات
مــن خــال إطــاق مبادرتهــا
ذات الصلــة يف القطاعيــن الحكومــي والخــاص لتوفيــر المصــادر الالزمــة ألوليــاء األمــور
والمعلميــن لدعــم صحتهــم العقليــة ومســاعدتهم يف تعلــم أبنائهــم.
وتــم تحويــل ملتقيــات “معـا ً نرتقــي” التــي تهــدف إىل توفيــر تطويــر مهنــي تعــاوين للكوادر
التعليميــة يف المــدارس الخاصــة بــديب ،إىل ملتقيــات افتراضــي علــى شــبكة اإلنترنــت،
تضــم معلميــن وقيــادات مدرســية مــن مختلــف المــدارس الخاصــة يف ديب لتشــارك
أفضــل الممارســات واالنخــراط مــع اآلخريــن يف الميــدان التر بــوي والتعليمــي حــول
المواضيــع ذات االهتمــام المشــترك .ولقــد أســهمت ورش العمــل “األبــوة اإليجابيــة”
علــى شــبكة اإلنترنــت يف مســاعدة أوليــاء األمــور علــى أداء دورهــم يف دعــم تعلــم أبنائهــم
يف المنــزل ،كمــا ســاعدتهم يف الوقــت عينــه علــى التركيــز علــى صحتهــم العقليــة والبدنيــة
أثنــاء هــذه الجائحــة.
تهــدف هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية مــن إطــاق هــذه المبــادرات إىل ضمــان توفيــر
الدعــم الــازم للمــدارس الخاصــة وترســيخ عالقــات شــرا كة فاعلــة فيمــا بيــن المــدارس
ومــع األطــراف األخــرى المعنيــة بالتربيــة والتعليــم يف إمــارة ديب.
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ويف أعقــاب فتــرة التعلــم عــن بعــد ،أعلنــت حكومــة ديب عــن إجــراءات وتدابيــر مفصلــة للصحة
والســامة لتمكيــن المــدارس الخاصــة مــن اســتئناف الــدوام االعتيــادي وجهـا ً لوجــه يف العــام
الدراسي .2021-2022
وبموجــب ذلــك يتعيــن علــى كل مدرســة خاصــة يف ديب أن تحصــل علــى موافقــة هيئــة
المعرفــة والتنميــة البشــرية علــى خطــة جاهزيتهــا الســتقبال الطلبــة يف العــام الدراســي
 .2021-2022وتوضــح خطــة جاهزيــة المدرســة مــا الــذي يتعيــن علــى المدرســة فعلــه
لاللتــزام بكافــة إجــراءات إعــادة فتــح المــدارس الخاصــة بــديب وإجــراءات المحافظــة علــى
ســامة طلبــة المدرســة وكادرهــا .وســتبادر الهيئــة بعــد افتتــاح المــدارس إىل تنفيــذ زيــارات
دوريــة لتقديــم الدعــم والمشــورة للمــدارس والتحقــق مــن مــدى التــزام المــدارس باإلجــراءات
والتدابيــر واإلرشــادات المتبعــة.

المجتمع أوال ً
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المجتمع أوال ً

المسار الزمني للمبادرات
المتخذة
واإلجراءات ُ
يوضــح المســار التــايل أهــم المبــادرات
واإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا خــال الفتــرة مــن
شــهر مارس  2020وحتى شــهر يوليو 2021
لتمكيــن المــدارس الخاصــة يف ديب مــن ضمــان
اســتمرارية تعلــم الطلبــة أثنــاء مواجهــة انتشــار
جائحــة كوفيــد .19

قــرار مجلــس الــوزراء بتمديــد تطبيــق
التعلــم عــن بعــد
يف جميــع مــدارس الدولــة حتــى نهايــة العــام
الدراســي .2019-2020

 8مارس
2020

بــدء إجــازة الربيــع قبــل أســبوعين مــن موعدهــا
المحــدد
ليتــم بعدهــا مباشــرة تطبيــق التعلــم عــن بعــد لمــدة
أ ســبوعين.

 30مارس
2020

مايو
2020

حكومــة ديب تعلــن الســماح للمــدارس الخاصــة
مــع بــدء العــام الدراســي 2020-2021
باســتقبال الطلبــة للتعلــم الحضــوري ضمــن
مبانيهــا ومرافقهــا،

هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية تطلــق أداة
لتقييــم جــودة التعلــم عــن بعــد
بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم وبقيــة المجلــس
والهيئــات التعليميــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
لمســاعدة المــدارس علــى تحســين الجوانــب الرئيســة يف
خدمــات وأنشــطة التعلــم عــن بعــد.

يونيو
2020

شــريطة التزامهــا ببروتوكــوالت شــاملة للصحــة
و ا لســا مة .

يوليو
2020

هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية تنشــر علــى
موقعهــا اإللكتــروين نتائــج تقييــم خدمــات التعلــم
عــن بعــد.

أظهــرت النتائــج أن أ كثــر مــن ثلثــي المــدارس الخاصــة يف
ديب حققت المســتوى “متطور” لخدمات وأنشــطة التعليم
عــن بعهــد التــي قدمتهــا خــال مــن شــهر مايــو إىل يونيــو
( 2020أ كــدت النتائــج أن جميــع المــدارس الخاصــة ذات
األداء المتميــز و الجيــد جــدا ً يف تقييمــات الرقابــة المدرســة
قــد نجحــت أيض ـا ً بتحقيــق المســتوى “المتطــور).
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المــدارس الخاصــة تفتــح أبوابهــا لبــدء العــام
الدراســي  2020-2021مــع االلتــزام بتطبيــق جميــع
البروتوكــوالت المطلوبــة للصحــة والســامة،
لتوفــر لطلبتهــا الخدمــات التعليميــة وجه ـا ً لوجــه يف
المدرســة أو عــن بعــد أو مــن خــال نمــوذج التعلــم الهجيــن
الــذي يجمــع بيــن التعلــم الحضــوري والتعلــم عــن بعــد.

30
أغسطس
2020

توزيــع اســتبانة جــودة الحيــاة يف المــدارس الخاصــة
علــى الطلبــة للعــام الرابــع وعلــى أعضــاء الــكادر
للعــام الثالــث علــى التــوايل.

نوفمبر
2020

هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية تطلق اســتبانة
إلكترونيــة الســتطالع آراء جميــع أوليــاء األمور

الملتحقيــن يف المــدارس الخاصــة يف إمــارة ديب
والوقــوف علــى وجهــات نظرهــم بشــأن تعلــم أبنائهــم.
وشــهدت االســتبانة مشــاركة قرابــة  74,000ويل أمــر
خــال الفتــرة مــن ينايــر وحتــى مايــو .2021

شــارك يف اســتبانة الطلبــة أ كثــر مــن  102,000طالب ـا ً
وطالبــة ،وكانــت االســتبانتان تتضمــن أســئلة تركــز علــى
تقييــم أثــر جائحــة كوفيــد  19علــى جــودة حيــاة الطلبــة
وأعضــاء الــكادر.

يناير
2021

مارس
2021

أطلقت الهيئة عمليات المراجعة الذاتية
واستخالص الدروس المستفادة،

التــي تتمحــور حــول اإلجابــة علــى أســئلة اســتبانة إلكترونيــة
تــم توزيعهــا علــى جميــع المــدارس الخاصــة البالــغ عددهــا
 210مــدارس ،ثــم بــادرت الهيئــة بعــد ذلــك إىل إطــاق سلســة
مــن اللقــاءات النقاشــية مــع عينــة ممثلــة مــن المــدراس
الخاصــة ( 50مدرســة خاصــة).

أبريل
2021

هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية تعقــد لقــاءات
افتراضيــة مــع مــاك ومــدراء وأوليــاء األمــور

يف عينــة ممثلــة مــن المــدارس الخاصــة يف ديب
لمناقشــتهم لالطــاع علــى آرائهــم وتصوراتهــم بشــأن
مســتقبل التعليــم المدرســي يف ديب.
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نبض المجتمع
تــم توجيــه القيــادات المدرســية إىل أهميــة التفكيــر يف كيفيــة اســتجابة مدارســهم لمواجهــة جائحــة
كورونا منذ مارس  ،2020وأن يركزوا على تحديد النجاحات الرئيسية التي يعتقدون أن مدارسهم
حققتهــا وأهــم التحديــات التــي واجهتهــا مجتمعاتهــم المدرســية أثنــاء هــذه الفتــرة ،كان ذلــك ضمــن
ســياق عمليــات المراجعــة الذاتيــة واســتخالص الــدروس المســتفادة التــي تــم تنفيذهــا يف شــهر
أبريــل .2021
وســنحرص يف هــذا الجــزء علــى اســتعراض أبــرز مخرجــات عمليــات المراجعــة الذاتيــة ،وســيتم كذلــك
تســليط الضــوء علــى أهــم األفــكار والمعلومــات المســتخلصة مــن عمليــات تقييــم خدمــات وأنشــطة
التعلــم عــن بعــد ،ومــن اســتبانات المســح الشــامل لجــودة حيــاة الطلبــة بــديب واســتبانة أوليــاء األمــور
التــي أجرتهــا هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية بــديب.
توفــر هــذه المعلومــات والبيانــات المســتخلصة مجتمعــة نظــرة شــاملة ومعمقــة عــن كيفيــة اســتجابة
المجتمعــات المدرســية وتعاملهــا مــع التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد .19
تــم التركيــز علــى الجوانــب المتعلقــة بجــودة الحيــاة ،والخدمــات واألنشــطة التعليميــة يف التعلــم عــن
بعــد والتعلــم الهجيــن والقيــادة المدرســية ،والتــي تعكــس أولو يــات هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية
أثنــاء مواجهــة جائحــة كوفيــد  .19حيــث شــكلت هــذه الجوانــب الرئيســة الثالثــة المجــاالت المحوريــة
التــي تــم التركيــز عليهــا يف عمليــات تقييــم التعلــم عــن بعــد  2020وعمليــات المراجعــة الذاتيــة
والــدروس المســتفادة .2021

المجتمع أوال ً
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جودة الحياة
إن تحســين جــودة حيــاة المجتمــع المدرســي أحــد األهــداف بعيــدة المــدى لهيئــة المعرفــة
والتنميــة البشــرية بــديب ،ولقــد اتســعت دائــرة التركيــز علــى هــذا الجانــب مــع حــدوث
جائحــة كوفيــد  19وتســارع انتشــارها.
منــذ شــهر مــارس  2020ســارعت المــدارس الخاصــة يف ديب إىل التعامــل باســتباقية
أعلــى مــع الجائحــة ،مــن خــال إعــداد اســتبانات وتوزيعهــا علــى المجتمــع المدرســي
واالصغــاء إىل الطلبــة الســتباق األحــداث وتحديــد الجوانــب والقضايــا ذات التأثيــر .وعــززت
اســتفادتها مــن بيانــات اســتبانة المســح الشــامل لجــودة حيــاة الطلبــة بــديب كأســاس
لترســيخ جــودة حيــاة المجتمــع المدرســي ضمــن ثقافــة المدرســة وعملياتهــا التشــغيلية.
نســتعرض فيمــا يلــي أهــم النجاحــات التــي أفــادت المــدارس الخاصــة أنهــا حققتهــا
وأصعــب التحديــات التــي واجهتهــا أثنــاء ترســيخ جــودة الحيــاة يف مجتمعاتهــا المدرســية:

أهم النجاحات

أصعب التحديات



التواصل مع أولياء األمور

دعم تلبية احتياجات الطلبة النفسية



استراتيجيات دعم الكادر المدرسي

رفع معنويات الكادر المدرسي
وإطالق طاقاتهم



المبادرات والبرامج التي تم إطالقها
لتعزيز جودة الحياة



الدعم الذي تم تقديمه للطلبة
أصحاب الهمم



الدعم الذي تم تقديمه للطلبة
وأعضاء الكادر الذين أفادوا بأنهم
يواجهون صعوبات

دعم الطلبة الذين اختاروا نموذج
التعلم عن بعد بنسبة 100%
المحافظة على التباعد االجتماعي
وتطبيق إجراءات السالمة يف مباين
المدرسة ومرافقها
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استراتيجيات دعم الطلبة
أظهــرت عمليــات المراجعــة الذاتيــة واســتخالص الــدروس المســتفادة أن معظــم
المــدارس الخاصــة يف إمــارة ديب قــد اســتفادت مــن نتائــج اســتبانة المســح الشــامل
لجــودة حيــاة الطلبــة بــديب يف مواءمــة ممارســاتها .ولقــد أظهــرت فعاليــة يف دعــم الطلبــة
الذيــن يشــعرون بأنهــم يواجهــون صعوبــات.
وأثنــاء األيــام األوىل مــن التعلــم عــن بعــد ،أفــاد المعلمــون بــأن طلبتهــم كانــوا يفتقــدون
للتفاعــل مــع زمالئهــم واألنشــطة الالصفيــة ،وأنهــم كانــوا يمضــون أوقات ـا ً طويلــة جــدا ً
بالجلــوس أمــام شاشــات الحاســوب .ومنــذ ذلــك الحيــن بذلــت المــدارس جهــودا ً
ملموســة لمعالجــة هــذا الجانــب وعــدة جوانــب أخــرى ،مــن خــال تطبيــق عــدد مــن
االســتراتيجيات ،مثــل:
•تطويــر أســاليب مبتكــرة لتعزيــز مشــاركة الطلبــة يف التعلــم .مثــل تطبيــق برنامــج
“الطالــب المعلــم” الــذي يتــوىل فيــه الطلبــة األكبــر ســنا ً تقديــم الدعــم للطلبــة األصغــر
ســناً.
•ضمــان تمكيــن الطلبــة مــن الوصــول إىل أنــواع ونمــاذج مختلفــة مــن الدعــم ،بمــا
تــويل طلبــة مهــام قيــادة يف تقديــم المســاعدة األوليــة لتعزيــز جــودة الحيــاة ،وتعييــن
المــدارس مرشــدين تربوييــن ضمــن أعضــاء كوادرهــا ،وتوفيــر وقــت شــخصي للطلبة
مــع معلميهــم ،باإلضافــة إىل مبــادرات وبرامــج أخــرى متنوعــة أطلقتهــا المــدارس
لتعزيــز جــودة حيــاة المجتمــع المدرســي.
•توفيــر الوقــت للطلبــة للتفاعــل فيمــا بينهــم خــارج أوقــات الحصــص التعليميــة
المباشــرة علــى شــبكة اإلنترنــت ،وتطبيــق برامــج وفعاليــات علــى شــبكة اإلنترنــت
لتعزيــز ممارســة الطلبــة لألنشــطة البدنيــة.
•تقديــم دعــم دراســي فــردي للطلبــة الذيــن يواجهــون صعوبــات أو إلحاقهــم بصفــوف
تقو يــة بعــد نهايــة اليــوم المدرســي.
•تشــجيع الطلبــة علــى الحضــور والمشــاركة يف جلســات وأنشــطة التعلــم عــن بعــد،
ومتابعــة مــدى التزامهــم.

•تحضيــر الطلبــة لالندمــاج مجــددا ً مــع زمالئهــم مــن خــال أداء المشــاريع والعمــل
الجماعــي عنــد عودتهــم إىل الــدوام الحضــوري يف غــرف الفصــول الدراســية يف
المدرســة.

تقديم الدعم الالزم للطلبة أصحاب الهمم
أظهــرت عمليــات المراجعــة الذاتيــة واســتخالص الــدروس المســتفادة أن المــدارس
الخاصــة يف ديب قــد طبقــت نطاق ـا ً متنوع ـا ً مــن التدابيــر الداعمــة للتأ كــد مــن حصــول
الطلبــة أصحــاب الهمــم علــى دعــم مالئــم لتعزيــز جــودة حياتهــم أثنــاء التعلــم عــن بعــد
مــن المنــزل .وتتضمــن هــذه التدابيــر ،مــا يلــي:
•التأ كــد مــن أن كادر التعليــم الدامــج يف المدرســة يولــون تركيــزا ً دائم ـا ً علــى دعــم
جــودة حيــاة الطلبــة أصحــاب الهمــم ويعملــون يف إطــار عالقــات تعــاون وثيقــة مــع
أوليــاء أمورهــم.

•تســجيل الحصــص التعليميــة المباشــرة التــي تعقــد علــى شــبكة اإلنترنــت وتشــاركها
مــع الطلبــة حتــى يكــون بوســعهم التعلــم وتطبيــق المهــارات الالزمــة وفــق وتيــرة
تقــدم مالئمــة لهــم.
•توفيــر األدوات الالزمــة للطلبــة أصحــاب الهمــم علــى شــبكة اإلنترنــت
وتمكينهــم مــن اســتخدامها مثــل األداة “.”Immersive Reader

قدمنا الدعم الالزم لجميع طلبتنا
من أصحاب الهمم ،وتمت متابعتهم
على نحو منتظم من قبل معلميهم
وأعضاء فريق التعليم الدامج والفريق
الطبي وفريق الصحة والسالمة يف
مدرستنا .وتم تقديم دعم شخصي
للطلبة أصحاب الهمم أثناء الحصص
التعليمية المباشرة على شبكة
اإلنترنت أو من خالل إجراء عمليات
تدخل فردية مباشرة مع الطالب أو
إجراء عمليات تدخل للطلبة أصحاب
الهمم ضمن مجموعات صغيرة.
وطبق منسقو التعليم الدامج وأعضاء
القيادة الوسطى يف مدرستنا متابعة
صارمة لجودة الخدمات واألنشطة
التعليمية التي يتم تقديمها لطلبتنا
من أصحاب الهمم.

مدرسة خاصة تطبق منهاجا ً تعليميا ً
بريطانيا ً
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استراتيجيات دعم كادر المدرسة
أظهرت عمليات المراجعة الذاتية واستخالص الدروس المستفادة أن غالبية المدارس
الخاصــة أولــت تركيــزا ً قو يـا ً علــى الجوانــب المتعلقــة بتعزيــز جــودة حيــاة كوادرهــا ،حيــث
أدركــت القيــادات المدرســية أن جائحــة كوفيــد  19ألقــت علــى عاتــق المعلميــن أعبــاء
عمــل متغيــرة وأ كثــر تعقيــداً ،حيــث تتضمــن هــذه األعبــاء العمــل مــن المدرســة يف بضعــة
أ يــام والعمــل مــن البيــت يف أ يــام أخــرى مــن األســبوع نفســه ،وتحقيــق التــوازن يف تلبيــة
احتياجــات الطلبــة الذيــن يتعلمــون عــن بعــد مــن بيوتهــم والطلبــة الذيــن يحضــرون إىل
المدرســة ،باإلضافــة إىل إدارة أمورهــم الشــخصية واألعبــاء األخــرى التــي فرضتهــا جائحــة
كوفيــد .19

طبقــت المــدارس الخاصــة يف ديب عــددا ً مــن االســتراتيجيات لدعــم كوادرهــا أثنــاء تلــك
الفتــرة ،أهمهــا:
•إنشــاء لجــان صحيــة لدعــم الكــوادر المدرســية ،واســتطالع مــا يجــول داخلهــم مــن
مشــاعر واحاســيس حيــال هــذه األعبــاء والظــروف االســتثنائية مــن خــال توزيــع
اســتبانات دوريــة.

•توفيــر التوجيــه والتدريــب لدعــم المعليــن مهنيـا ً بمهــارات تقنيــة المعلومــات الالزمــة
لعمليــات التعلــم عــن بعــد.
•تبنــي سياســة البــاب المفتــوح لضمــان إتاحــة الفــرص الالزمــة ألعضــاء الــكادر للتعبيــر
عــن تحفظاتهــم ومخاوفهــم ومعالجتهــا.
•تنظيــم فعاليــات غيــر رســمية علــى اإلنترنــت لتمكيــن أعضــاء الــكادر مــن التواصــل
اجتماعي ـا ً فيمــا بينهــم ضمــن ســياق المجتمــع المدرســي الواحــد.

عين الطالب

تتيــح بيانــات اســتبانة المســح الشــامل لجــودة حيــاة الطلبــة بــديب توفيــر صــورة شــاملة
عــن طبيعــة اســتجابة المــدارس الخاصــة والطلبــة وأوليــاء األمــور لجائحــة كوفيــد .19
وتشــير النتائــج المســتخلصة مــن نتائــج دورة  2020مــن اســتبانة المســح الشــامل إىل
أن طلبــة الصفــوف الدراســية مــن  6إىل  12لديهــم مشــاعر أ كثــر إيجابيــة إزاء جونــب
محــددة مــن جــودة حياتهــم ،مقارنــة بنتائــج دورة .2019
وأظهرت النتائج على سبيل المثال ،أن مشاعر الطلبة أصبحت إيجابية أ كثر إزاء:

ارتباطهم بعالقات قوية مع معلميهم

الصفوف الدراسية من  6إىل 9

الصفوف الدراسية من  10إىل 12
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شعورهم أنهم يف بيئة مدرسية تحترمهم وترعاهم

الصفوف الدراسية من  6إىل 9

الصفوف الدراسية من  10إىل 12

شعورهم باالهتمام والثقة بأعمالهم المدرسية

الصفوف الدراسية من  6إىل 9

الصفوف الدراسية من  10إىل 12

شعورهم أن بوسعهم التحدث حول جودة حياتهم

الصفوف الدراسية من  6إىل 9

الصفوف الدراسية من  10إىل 12

مــن الجيــد رؤ يــة أن الجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا المــدارس الخاصــة لتحســين جــودة حيــاة الطلبــة
قــد نجحــت يف تحقيــق أثــر إيجــايب واضــح علــى تعزيــز رؤيــة الطلبــة اإليجابيــة نحــو خبراتهــم
وتجاربهــم المدرســية.
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عين ويل األمر
غالبيــة أوليــاء األمــور الذيــن شــاركوا يف اســتبانة ويل األمــر  2021أعر بــوا عــن رضاهــم إزاء أســاليب
المــدارس يف االهتمــام بأبنائهــم ورعايتهــم وتعزيــز جــودة حياتهــم ،كمــا عبــر غالبيــة أوليــاء األمــور عــن
اعتقادهــم بــأن المــدارس أصبحــت تــويل اهتمام ـا ً أ كبــر بجــودة حيــاة الطلبــة مقارنــة بمــا كانــت الحــال
عليــه قبــل جائحــة كوفيــد .19
أصبحت مدرسة ابني/ابنتي تهتم بجودة الحياة اهتماما ً أ كبر:
نعم كثيرا ً أو نعم إىل حد ما

ال أدري/لم يتغير شي

%55

%5
%40

ال بل أقل مما كانت عليه من قبل

%61
ســاهم التعلــم عــن بعــد يف دفــع غالبيــة أوليــاء األمــور إىل االهتمــام أ كثــر بتعليــم أبنائهــم .وبــات بوســع
الكثيــر مــن أوليــاء األمــور متابعــة حصــص أبنائهــم الدراســية ومشــاهدتها مباشــرة ،ممــا عــزز تقديرهــم
وامتنانهــم للعمــل الكبيــر الــذي أداه المعلمــون أثنــاء الجائحــة .وأصبــح أوليــاء األمــور أ كثــر مــن أي
وقــت مضــى شــركاء مهميــن وفاعليــن يف تعلــم أبنائهــم.
يف ظل جائحة كورونا ،فإن مشاركتي يف تعليم ابني /ابنتي قد:
ازدادت كثيرا ً

لم تتغير تقريبا ً

%29

قلت كثيرا ً

أفــاد معظــم أوليــاء األمــور أنهــم كانــوا واثقيــن بإجــراءات الســامة التــي طبقتهــا مــدارس أبنائهــم منــذ
الســماح بعــودة الطلبــة إىل أســلوب التعلــم الحضــوري داخــل أبنيــة المــدارس ومرافقهــا .وأبــدى جميــع
أوليــاء األمــور تقريبـا ً رضاهــم عــن كيفيــة تعامــل هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية مــع جائحــة كورونــا
يف المــدارس.
عندما أعادت مدرسة ابني /ابنتي فتح أبوابها للطلبة ،كنت واثقا ً بجميع إجراءات السالمة التي
وضعتها المدرسة.
أوافق بدرجة كبيرة أو أوافق نوعا ً ما

%10

محايد

%71

%8

%21

أرفض نوعا ً ما أو أرفض بدرجة كبيرة

%90

بشكل عام ،ما مدى رضاك عن كيفية تعامل هيئة المعرفة وحكومة ديب مع جائحة كورونا يف
المدارس؟
راض أو راض جدا ً

محايد

غير راض أو غير راض جدا ً

%7

%3
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%57
غالبيــة أوليــاء األمــور أفــادوا بــأن تعلــم أبنائهــم يف المدرســة (وجه ـا ً لوجــه) أفضــل مــن تعلمهــم عــن
بعــد

%17

%26

يتع ّلم ابني /ابنتي على نحو أفضل:
يف المدرسة (وجها ً لوجه)

ال فرق بين التعلّم يف المدرسة أو التعلم عن بُعد

عن بُعد (عبر اإلنترنت)

%21
%18
أفضل أن يواصل ابني مسيرة تعليمه من خالل أساليب التعلم عن بعد حتى بعد انتهاء جائحة
كوفيد 19
راض أو راض جدا ً

محايد

%61

غير راض أو غير راض جدا ً

%44
نصــف أوليــاء األمــور تقريبـا ً أفــادوا بأنهــم مهتمــون باستكشــاف أســاليب بديلــة عــن التعليــم التقليــدي
يف المدرســة ألبنائهــم.

%17
أنا مهتم بالتعرف على أساليب بديلة عن أسلوب التعليم التقليدي البني /ابنتي
نعم

ال أدري ،أو لست مهتما ً بذلك

ال

%39
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التواصل مع أولياء األمور
كل مــن أوليــاء األمــور والمعلميــن
عــززت جائحــة كوفيــد  19حس ـا ً أ كبــر بأهميــة تضافــر الجهــود بيــن ٍ
والطلبــة والمجتمــع .وأفــادت جميــع المــدارس الخاصــة تقريبـا ً بأنهــا تمكنــت مــن التواصــل والتشــاور
مــع أوليــاء األمــور علــى نحــو منتظــم ،وانهــا كانــت تتعامــل بســرعة مــع كافــة القضايــا والمســائل حــال
ظهورهــا .ولقــد شــهد التواصــل بيــن المــدارس وأوليــاء األمــور تحســنا ً كبيــرا ً يف الجوانــب المتعلقــة
بالســامة والتعلــم عــن بعــد ودعــم جــودة الحيــاة النفســية للطلبــة مــن خــال توزيــع االســتبانات
وتخصيــص خطــوط اتصــال مباشــرة ورســائل البريــد اإللكتــروين وعقــد االجتماعــات واللقــاءات
االفتراضيــة علــى شــبكة اإلنترنــت ،باإلضافــة إىل عقــد اجتماعــات حضوريــة وجه ـا ً لوجــه.
ولقــد تمكنــت المــدارس مــع مــرور العــام الدراســي مــن تحقيــق مزيــد مــن التحســن علــى عمليــات
التواصــل مــع أوليــاء األمــور ،مــن خــال توزيــع االســتبانات اإللكترونيــة وعقــد اجتماعــات افتراضيــة
معهــم علــى شــبكة اإلنترنــت علــى نحــو منتظــم .ولقــد أظهــر أوليــاء األمــور تقديرهــم لهــذه التحســينات،
حيــث أظهــرت نتائــج اســتبانة أوليــاء األمــور اإللكترونيــة لعــام  2021مــن هيئــة المعرفــة والتنميــة
البشــرية أن:
•معظــم أوليــاء األمــور اتفقــوا علــى أن مــدارس أبنائهــم تبقيهــم علــى اطــاع بالتقــدم الدراســي
الــذي يحققــه أبناؤهــم.
•جميــع أوليــاء األمــور تقريبـا ً أفــادوا بأنهــم يعلمــون مــع مــن عليهــم التواصــل مــن كادر المدرســة يف
حــال وجــود تحفظــات لديهــم حــول تعليــم أبنائهــم.
•ســجل أوليــاء األمــور يف جميــع المــدارس الخاصــة نســب رضــا عاليــة ،حيــث أفــاد معظمهــم بأنهــم
راضــون عــن جــودة التعليــم الــذي تقدمــه المــدارس الخاصــة ألبنائهــم.

%87

ُتبقيني المدرسة على اطالع حول التقدّم األكاديمي البني/ابنتي.
أوافق نوعا ً ما أو أوافق تماما ً

محايد

أرفض نوعا ً ما أو أرفض بشدة

عندما يكون هناك ما يقلقني بشأن المدرسة ،يستجيب الكادر المدرسي لمالحظايت بسرعة و
ُيطلعونني على مايمكنهم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك

أوافق نوعا ً ما أو أوافق تماما ً

محايد

أرفض نوعا ً ما أو أرفض بشدة

%6 %7

%83

%6 %11
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راض عن جودة التعليم يف مدرسة ابني /ابنتي
بشكل عام ،أنا ٍ
أوافق نوعا ً ما أو أوافق تماما ً

محايد

أرفض نوعا ً ما أو أرفض بشدة

من جانب آخر ،أفادت المدارس الخاصة بما يلي:
•االجتماعــات االفتراضيــة علــى شــبكة اإلنترنــت التــي تــم عقدهــا بيــن المعلميــن وأوليــاء األمــور قــد
أدت إىل حــدوث ارتفــاع ملحــوظ يف نســب حضــور الطلبــة ،وأفــادت العديــد مــن المــدارس الخاصــة
أنهــا تنــوي المحافظــة علــى يف عقــد هــذه االجتماعــات االفتراضيــة مســتقبال ً بعــد انتهــاء الجائحــة.
•أصبــح أوليــاء األمــور أ كثــر انخراط ـا ً يف الجوانــب المتعلقــة بتعلــم أبنائهــم وصحتهــم النفســية
(ألنهــم كانــوا مثـا ً يحضــرون الحصــص التعليميــة المباشــرة علــى شــبكة االنترنــت لدعــم أبنائهم)،
وزادوا مــن متانــة عالقتهــم بالمدرســة.
وعندمــا أعــرب بعــض أوليــاء األمــور عــن قلقهــم حيــال إرســال أبنائهــم إىل المدرســة ،بــادرت المــدارس
إىل عقــد لقــاءات فرديــة معهــم وناقشــت الجوانــب التــي تثيــر قلقهــم ،وعرضــت لهــم مــا يحــدث علــى
أرض الواقــع يف المدرســة للمحافظــة علــى صحــة الطلبــة وســامتهم .كمــا بــادرت بعــض المــدارس إىل
نشــر هــذه المعلومــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــا لتقديــم نظــرة واقعيــة ألوليــاء
األمــور حــول مــا تطبقــه المدرســة مــن إجــراءات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر إجــراءات المحافظــة
علــى الصحــة العامــة والتباعــد االجتماعــي ونظافــة المرافــق الصحيــة.

الدروس المستفادة والخطوات التالية

1
2
3

%87

مــا هــي االســتراتيجيات التــي تــم تطبيقهــا أثنــاء الجائحــة والتــي يمكــن االســتفادة منهــا
أو البنــاء عليهــا لرفــع مســتوى مرونــة الطلبــة ومثابرتهــم مــع مضينــا قدم ـا ً يف العــودة إىل
الحيــاة الطبيعيــة بعــد التغلــب علــى الجائحــة؟
مــع االرتفــاع الــذي حــدث يف مســتوى انخــراط أوليــاء األمــور ومشــاركتهم يف تعلــم أبنائهــم
أثنــاء الجائحــة ،كيــف يمكننــا المحافظــة علــى هــذا المســتوى والبنــاء عليــه للتأكيــد علــى أن
جــودة حياتهــم وأســرهم هــي مــن الجوانــب المهمــة للمدرســة ألنهــم جــزء مهــم وأساســي
يف المجتمــع المدرســي؟
كيــف يمكــن دمــج جــودة حيــاة الــكادر علــى نحــو كامــل ضمــن نهــج المدرســة ككل يف
تعزيــز جــودة حيــاة وســعادة المجتمــع المدرســي.

%5 %8
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الخدمات واألنشطة التعليمية
مــع بدا يــة التحــول نحــو تطبيــق التعلــم عــن بعــد يف شــهر مــارس  ،2020وضعــت القيــادات
المدرســية والكــوادر التعليميــة يف أولوياتهــا إجــراء المواءمــة الالزمــة علــى المنهــاج التعليمــي
باعتبارهــا أولو يــة ،أي إدخــال التعديــات الالزمــة علــى المنهــاج التعليمــي الــذي كان يطبــق يف
التعلــم الحضــوري داخــل غرفــة الصــف ،ليناســب التعلــم عنــم بعــد عبــر االنترنــت (والتعلــم
الهجيــن الــذي اع ُتمــد فيمــا بعــد) ولقــد تطلبــت عمليــات الموائمــة إعــادة ترتيــب األولو يــات بيــن
مكونــات وأجــزاء المنهــاج التعليمــي ،وتغييــر تسلســل المواضيــع ،وتعديــل أســاليب التدريــس
والتقييمــات.
تــم تطبيــق مجموعــة متنوعــة مــن المنصــات الرقميــة يف المــدارس الخاصــة لدعــم عمليــات
التعليــم والتعلــم والتقييــم ،وكانــت بعــض المنصــات الرقميــة المســتخدمة تقــدم تغذيــة راجعــة
فرديــة للطلبــة وتعلــم مخصــص لتلبيــة االحتياجــات الفرديــة لــكل طالــب .ولقــد تمكنــت المــدارس
خــال عــام ونصــف مــن تحقيــق تقــدم كبيــر يف قدراتهــا علــى تمكيــن الطلبــة مــن مواصلــة تعلمهــم
مــن خــال التعلــم عــن بعــد أو التعلــم الهجيــن (كان تحقيــق هــذا التقــدم قــد يتطلــب أعوام ـا ً
عديــدة يف األحــوال العاديــة) .وازدادت ثقــة المعلميــن والطلبــة يف اســتخدام المنصــات الرقميــة.
ونســتعرض فيمــا يلــي أهــم النجاحــات التــي أفــادت المــدارس الخاصــة أنهــا حققتهــا وأصعــب
التحديــات التــي واجهتهــا أثنــاء تطبيــق عمليــات مواءمــة منهاجهــا التعليميــة:

أهم النجاحات



البدء يف تطبيق واستخدام مجموعة
متنوعة من منصات التعلم
واألدوات الرقمية ،بما يف ذلك إجراء
االختبارات القصيرة واالمتحانات عبر
االنترنت.



إدخال التعديالت الالزمة على
المناهج التعليمية لضمان
استمرارية التعلم من خالل أساليب
التعلم عن بعد والتعلم الهجين.



توفير التدريب للمعلمين على
باستخدام المنصات الرقمية يف
تطبيق التعلم عن بعد والتعلم
الهجين.

أصعب التحديات
ضمان انخراط الطلبة يف التعلم أثناء
تدريس طلبة عن بعد وطلبة وجها ً
لوجه يف غرفة الصف المدرسي يف آن
معاً.
عدم إمكانية استخدام جميع مرافق
المدرسة المتاحة مثل المختبرات
والمكتبة والمسبح وغيرها.
المحافظة على جودة عمليات
التدريس والتقييم والتعلم.
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التك ّيف مع التعلم عن بعد والتعلم الهجين
أثنــاء عمليــات المراجعــة الذاتيــة واســتخالص الــدروس المســتفادة أفــادت القيــادات
المدرســية أنــه منــذ شــهر مــارس  2020بــدء المعلمــون بتطو يــر قدراتهــم علــى اســتخدام
نطــاق أ كبــر مــن طرائــق التدريــس لدعــم مهــارات تعلــم طلبتهــم ومعارفهــم وفهمهــم
للمنهــاج التعليمــي ،كمــا عبــرت القيــادات المدرســية عــن اعتقادهــا بــأن مدارســهم
اعتمدت أســاليب مبتكرة يف اســتخدام التقنيات واالســتفادة منها يف تمكين اســتمرارية
عمليات التعليم والتعلم ،كما سلطت عمليات المراجعة الذاتية واستخالص الدروس
المســتفادة الضــوء علــى الجوانــب التاليــة:
•تعتقــد المــدارس الخاصــة أن تركيزهــا علــى االبتــكار واســتخدام تقنيــات التعلــم أثنــاء
عمليــات الرقابــة المدرســية قــد مكنهــا مــن التكيــف بســرعة مــع أنشــطة وخدمــات
التعلــم عــن بعــد والتعلــم الهجيــن.
•زادت المــدارس نطــاق المنصــات الرقميــة واألدوات لتعزيــز مشــاركة الطلبــة وتفاعلهم
وتعاونهــم ،مثــل اســتخدام أســلوب توزيــع الطلبــة علــى غــرف تضــم مجموعــات
صغيــرة.
•طبقــت المــدارس عــددا ً مــن مبــادرات التطو يــر المهنــي لتطو يــر قــدرات المعلميــن
وتعزيــز ثقتهــم يف اســتخدام المنصــات الرقميــة ،وتضمنــت هــذه المبــادرات أنشــطة
التدريــب والتوجيــه واإلرشــاد والعمــل الثنــايئ والتدريــس المشــترك .واســتطاع رؤســاء
األقســام وأعضــاء القيــادة الوســطى وأعضــاء الــكادر الذيــن لديهــم مهــارات أعلــى يف
اســتخدام هــذه المنصــات مــن أداء دور أعلــى يف دعــم المعلميــن ومتابعــة جــودة
التعليــم والتعلــم.
•المــدارس التــي كانــت قبــل الجائحــة تحظــى بمصــادر مالئمــة وتطبــق أســاليب تعليــم
وتعلــم متطــورة تضــع الطالــب يف محــور اهتمامهــا اســتطاعت التكيــف بســرعة أ كبــر
مــع توفيــر خدمــات وأنشــطة التعلــم عــن بعــد والتعلــم الهجيــن.
•أفــادت بعــض المــدارس أنهــا واجهــت عــددا ً مــن التحديــات التقنيــة بســبب التحــول
المفاجــئ إىل أســلوب التعلــم عــن بعــد يف مــارس  ،2020مثــل االرتفــاع المفاجــئ
يف اســتخدام شــبكة االنترنــت والبنيــة التحتيــة التقنيــة يف المدرســة لدعــم تطبيــق
المنهــاج التعليمــي بفعاليــة.
•مــع االنتقــال إىل أســلوب التعلــم الهجيــن يف ســبتمبر  2020حــددت مــدارس خاصــة
تحديــات يف تدريــس الطلبــة داخــل أبنيتهــا وعــن بعــد يف آن معـاً ،والتنقــل بين أســاليب
التعلــم المختلفــة (تعلــم حضــوري ،عــن بعــد ،هجيــن) ،كمــا أشــارت إىل أن االختــاف
يف الوتيــرة بيــن التعلــم عــن بعــد والتعلــم الحضــوري كان مــن ضمــن التحديــات التــي
واجهتهــا أيضـاً.

المجتمع أوال ً
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مواءمة المنهاج التعليمي
جميــع المــدارس الخاصــة تقريبـا ً أ كــدت أنهــا أدخلــت تعديــات علــى منهاجهــا التعليميــة
لمواءمتهــا ،وكانــت بعــض التعديــات أوســع نطاق ـا ً مــن غيرهــا ،وأشــارت إىل أن
التعديــات كانــت تهــدف إجمــاال ً إىل التكيــف مــع التحــول إىل تطبيــق التعلــم عــن بعــد
والتعلــم الهجيــن ،وتعو يــض أي تراجــع يف تعلــم الطلبــة الضائــع تــم تحديــده مــن خــال
االختبــارات القياســية والتقييمــات البنائيــة والتغذيــة الراجعــة مــن المعلميــن.
ونســتعرض فيمــا يلــي عــددا ً مــن األســاليب التــي طبقتهــا المــدارس يف مواءمــة مناهجهــا
التعليميــة ،وأمثلــة عمليــة تضمنتهــا عمليــات الموائمــة:
•التركيــز علــى تدريــس العناصــر الرئيســية للمنهــاج التعليمــي (المعرفــة والمهــارات)،
الســيما المطلوبــة لضمــان تحقيــق التقــدم يف التعلــم.
•إدخــال تغييــرات علــى جــداول الحصــص الدراســية وتعييــن كادر إضــايف لدعــم الطلبــة
ضمــن مجموعــات صغيــرة ،أثنــاء مرحلــة التحــول إىل التعلــم عــن بعــد والتعلــم الهجيــن.
•أمثلة عملية:
Ǣإ يــاء تركيــز أ كبــر علــى األعمــال المســتندة إىل المشــاريع واألبحــاث وإتاحــة مزيــد
مــن فــرص التعلــم المســتقل للطلبــة.

ترتكز التحديات الرئيسية
التي واجهناها يف إعادة
تصميم المنهاج التعليمي
للعام الدراسي 2020-2021
لمعالجة الثغرات يف تغطية
المنهاج التعليمي يف العام
الدراسي السابق ،والتركيز على
المعارف األساسية ،وتحقيق
أقصى استفادة ممكنة من
وقت التدريس (سواء داخل
المدرسة أو عن بعد) ،والتركيز
على انتقال الطلبة إىل بيئة
المدرسة ،والتأكد من تلبية
االحتياجات النفسية للطلبة
والمعلمين وتوفير الرعاية
الالزمة لهم.

مدرسة تطبق منهاجا ً تعليميا ً
أمريكيا ً

Ǣاالســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة يف تعويــض التعلــم العملــي ضمــن المــواد
العمليــة ،الســيما يف ظــل عــدم إمكانيــة اســتخدام المختبــرات لجــأت بعــض
المــدارس إىل إجــراء التجــارب بأســلوب المحــاكاة (محــاكاة التجــارب العلميــة
الفعليــة مــن خــال التقنيــات الرقميــة).
Ǣتقديم حصص دراســية مســجلة وفيديوهات لتدريس أصوات الحروف وتكوينها،
وأتاحتهــا لطلبــة المرحلة االبتدائية.
Ǣتطبيــق بعــض المــدارس منهــاج تعليمــي تعويضــي يف بدا يــة العــام الدراســي
 2020-2021لضمــان اســتمرارية تعلــم الطلبــة.

عملنا يف المرحلة االبتدائية
على زيادة عدد حصص القراءة
الموجهة األسبوعية لتعويض
“حصص المكتبة” ،وأطلقنا
مبادرة المكتبة المتنقلة لنتيح
للطلبة اختيار وقراءة كتب
جديدة من المكتبة أسبوعياً،
ويركز المعلمون أثناء حصص
القراءة الموجهة على توزيع
الطلبة ضمن مجموعات
صغيرة تبعا ً لمستوياتهم يف
مهارات القراءة.

مدرسة تطبق منهاجا ً تعليميا ً
بريطانيا ً
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إدارة التقييمات
نســتعرض فيمــا يلــي أهــم عمليــات المواءمــة التــي أفــادت المــدارس بأنهــا أدخلتهــا علــى
التقييمات:
•الكثير من المدارس انتقلت إىل اســتخدام نســخ الكترونية من التقييمات المســتمرة
والفصليــة ،ويف بعــض الحــاالت ،كان علــى الطلبــة فتــح الكاميــرات أثنــاء تقييمهــم
رســميا ً باســتخدام أدوات رقميــة مــع وجــود مراقبيــن عليهــم.
•كانــت المــدارس تقيــم أداء األطفــال يف مرحلــة الطفولــة المبكــرة غالب ـا ً مــن خــال
المتابعــة والتقييمــات البنائيــة أثنــاء الحصــص الدراســية عبــر االنترنــت ،ويف حــاالت
كثيــرة كان األطفــال يحضــرون إىل مبــاين المدرســة الســتخدام المختبــرات وإجــراء
التقييمــات علــى نحــو متنــاوب ضمــن مجموعــات.
•أفــادت بعــض المــدارس أن التحــول إىل التعلــم عــن بعــد قــد أدى إىل زيــادة التركيــز
علــى التقييــم ألجــل التعلــم (مــع اســتخدام التغذيــة الراجعــة مــن المعلــم لتحســين
أداء الطلبــة وتطو يــره) ،ولقــد أتــاح ذلــك تزو يــد المعلميــن والطلبــة بمصــدر معلومــات
ثــري عــن مــدى فهــم الطلبــة وجــودة أدائهــم وتقدمهــم.
ولــدى طــرح ســؤال علــى المــدارس الخاصــة عــن رأيهــا فيمــا إذا كان طلبتهــا قــد أظهــروا
تقدم ـا ً أو تراجع ـا ً غيــر متوقــع يف تعلمهــم بســبب الجائحــة ،كانــت إجابــات المــدارس
متفاوتــة علــى النحــو التــايل:
•أفــادت بعــض المــدارس بوجــود ثغــرات تعلــم محتملــة يف التعلــم ،يف حيــن أفــادت
مــدارس أخــرى أنهــم يــرون تقدم ـا ً أ كثــر مــن التراجــع.
•حــددت مــدارس أخــرى وجــود بعــض التراجــع لــدى طلبتهــا يف مهــارات التعلــم مثــل
العمــل التعــاوين والعمــل ضمــن فريــق ،وكان التراجــع علــى نحــو أقــل يف المعرفــة
والفهــم.
•ســلط عــدد قليــل مــن المــدارس الضــوء علــى مشــكالت تتعلــق بمــدى دقــة البيانــات
التــي تظهــر وجــود ثغــرات يف تحصيــل الطلبــة الدراســي عنــد التعلــم عــن بعــد ،حيــث
تعتقــد هــذه المــدارس أن الثغــرات التــي تــم تحديدهــا قــد تكــون أ كبــر يف الواقــع عنــد
عــودة الطلبــة للتعلــم داخــل المدرســة.
•أفــادت معظــم المــدارس أنهــا كانــت تعالــج حــاالت التراجــع يف تعلــم طلبتهــا حــال
تحديدهــا ،مــن خــال إدخــال تعديــات علــى المنهــاج التعليمــي وتقديــم حصــص
دراســية إضافيــة والعمــل علــى تلبيــة احتياجــات التعلــم الفرديــة لــكل طالــب.
واجهــت عمليــات التعلــم والتقييــم يف مرحلــة الطفولــة المبكــرة إىل عقبــات كبيــرة بســبب
تقييــد التعلــم العملــي والمســتند إىل اللعــب ســواء أثنــاء التعلــم عــن بعــد أو أثنــاء التعلــم
داخــل المدرســة بســبب االلتــزام بإجــراءات التباعــد االجتماعــي للوقايــة مــن كوفيــد،19
كمــا أفــادت مــدارس بوجــود بعــض التراجــع يف المهــارات الحركيــة الدقيقــة والكتابــة لــدى
األطفــال مــن هــذه الفئــة العمريــة بســبب زيــادة اســتخدامهم لألجهــزة الرقميــة.

نُق ّيم طلبتنا من خالل
االختبارات التشخيصية
والتقييمات المستمرة ومهام
أخرى مثل تحضير ملفات
إنجاز الكترونية ،والعروض
التقديمية ،والمشاريع،
واألبحاث ،والمشاركة يف
المناظرات .ونطبق أساليب
التقييم الذايت وتقييم الطالب
لزميله والتفكّر باعتبارها
ممارسات مستمرة ،ونطبق
كذلك تقييمات عند نهاية
الوحدة الدراسية ،وتقييمات
منتصف ونهاية الفصل
الدراسي لطلبة الصفوف
الدراسية من السادس إىل
الثاين عشر ،ويتم تنفيذ هذه
التقييمات عبر االنترنت
باستخدام أدوات التقييم
المتاحة على نظام إدارة التعلم.
مدرسة تطبق منهاجا ً تعليميا ً
أمريكيا ً
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الدروس المستفادة والخطوات التالية

1
2
3

كيــف يمكننــا تطويــر اســتخدام التعلــم عــن بعــد علــى النحــو التــي يتيــح اعتمــاد
أســلوب التعلــم الهجيــن مــع ضمــان توفيــر انتقــال سلســل بيــن التعلــم
الحضــوري والتعلــم عــن بعــد؟
كيــف يمكننــا تعزيــز المعرفــة الرقميــة لــدى المعلميــن والطلبــة لتطويــر قدراتهــم
وثقتهــم وكفاءاتهــم يف اســتخدام التقنيــات الرقميــة والبنــاء علــى الزخــم
المكتســب أثنــاء الجائحــة؟
أظهــرت المــدارس اســتجابة ســريعة للحاجــة المتناميــة ألداء التقييمــات عبــر
االنترنــت نتيج ـ ًة لتطبيــق التعلــم عــن بعــد ،فكيــف يمكننــا تحســين التقييمــات
عبــر االنترنــت وتطويرهــا والمضــي بهــا قدم ـاً؟

المجتمع أوال ً
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القيادة المدرسية
كشــفت عمليــات المراجعــة الذاتيــة واســتخالص الــدروس المســتفادة أن القيــادات
المدرســية أظهــرت مســتويات عاليــة مــن المرونــة واالبــداع والمثابــرة يف التعامــل مــع
تبعــات جائحــة كوفيــد .19
ولقــد حظيــت القيــادات المدرســية بدعــمٍ مــن مجالــس األمنــاء أثنــاء قيــادات مجتمعاتهــم
المدرســية يف المجتمــع المدرســي ضمــن ظــروف اســتثنائية واضعــة يف أولوياتهــا ضمــان
اســتمرارية تعلــم الطلبــة وجــودة حيــاة المجتمــع المدرســي .ولقــد ع ّبــر أعضــاء القيــادات
المدرســية عــن تقديرهــم للدعــم واإلرشــاد الــذي قدمتــه الهيئــات الحكوميــة يف ديب
واإلمــارات العربيــة المتحــدة للمحافظــة علــى ســامة الطلبــة وأعضــاء الكــوادر المدرســية
مــع االســتمرار يف تقديــم عمليــات تعليــم وتعلــم بجــودة عاليــة.

أهم النجاحات



دعم أعضاء مجتمع المدرسة (كادر
المدرسة وأولياء األمور والطلبة)



التطوير المهني المستمر ألعضاء
الكادر



تطبيق أساليب تعلّم مختلفة



االلتزام بشروط ومتطلبات الصحة
السالمة

أصعب التحديات
جودة حياة أعضاء الكادر السيما
معالجة التعب واإلرهاق لدى
المعلمين
يف بعض الحاالت ،االلتزام الصارم
باإلجراءات االحترازية للمحافظة على
الصحة والسالمة مع الحرص على
ضمان استمرارية التعلم وعدم تأثرها
ضمان دقة عمليات التقييم
وموثوقيتها
المحافظة على وتيرة التقدم يف
المنهاج التعليمي وتدريس المواد
العمل ّية
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قيادة مدرسية مرنة ومتجاوبة
أظهــرت نتائــج عمليــات المراجعــة الذاتيــة واســتخالص الــدروس المســتفادة أن كثيــر من
المــدارس الخاصــة اتســمت بقيــادات حازمــة وملهمــة خــال جائحــة كوفيــد  ،19ونجحــت
يف ترســيخ ثقافــة التوقعــات العاليــة والتركيــز علــى ســامة جميــع أعضــاء المجتمــع
المدرســي ،الســيما الطلبــة.
وأبــدى كثيـر ٌ مــن أعضــاء القيــادات المدرســية تأكيــدا ً علــى أهميــة تعزيــز فعاليــة عالقــات
الشــرا كة والتواصــل مــع أوليــاء األمــور وإشــراك الطلبــة يف تعلمهــم وتقديــم الدعــم
للمعلميــن مــن خــال التطو يــر المهنــي وتوفيــر بنيــة تحتيــة تقنيــة عاليــة الجــودة مالئمــة
للتعلّــم عــن بعــد .كمــا ســلطت النتائــج أيض ـا ً الضــوء علــى الجوانــب التاليــة:
•مرونــة القيــادات المدرســية يف تطبيــق مختلــف أســاليب التعلّــم وتحقيقهــم تقدم ـا ً
مهمـا ً يف تب ّنــي نُ ُظــم التعلــم الحضــوري والتعلــم عــن بعــد والتعلــم الهجيــن مــع االلتزام
باإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة.
•قــدرة أعضــاء القيــادة وكادر المدرســة علــى تقديــم حلــول مبتكــرة لمواجهــة التحديــات
المتعلقــة بالتباعــد االجتماعــي وجــودة الحيــاة والتواصــل مــع أوليــاء األمــور وإشــرا كهم
يف تعلــم أبنائهــم وتعزيــز روح العمــل التعــاوين يف مجتمــع المدرســة.
•تقديــر أعضــاء القيــادات المدرســية للعمــل التعــاوين مــع مــدارس أخــرى ،وقــدم كثي ـر ٌ
منهــم أمثلــة حــول االســتفادة مــن تبــادل الخبــرات والممارســات الجيــدة .وأفــادوا بــأن
إنشــاء شــبكات للتعــاون المســتمر فيمــا بيــن المــدارس مســتقبال ً يعــد إحــدى النتائــج
اإليجابيــة للعمــل التعــاوين.
•معظــم المــدارس الخاصــة ،بــادرت إىل إعــادة هيكلــة فــرق القيــادة مــع تــويل مزيــد مــن
أعضــاء القيــادة الوســطى لمهــام ومســؤوليات مرتبطــة بالتعليــم والتعلّــم والمهــارات
الرقميــة والصحــة والســامة .وبــدأت مــدارس كثيــرة باالنتقــال إىل أســاليب قيــادة
تســتند أ كثــر علــى توزيــع المهــام والمســؤوليات علــى أعضــاء القيــادة.

إن أ كثر ما نفخر به هو أسلوبنا
يف استقبال أعضاء مجتمع
المدرسة والترحيب بعودة
طلبتنا إىل المدرسة .وعلى
الرغم من التحديات اللوجستية
الهائلة التي واجهناها ،إال أننا
تمكنا من استقبال جميع
الطلبة مع بداية العام الدراسي
الحايل ،مع االستمرار بتلقي
دعم وتقدير منقطعي النظير
.من أولياء األمور
مدرسة تطبق المنهاج
التعليمي البريطاين
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الدعم الذي تقدمه مجالس األمناء
•غالب ـا ً مــا قــدم أصحــاب المدرســة وأعضــاء مجلــس األمنــاء يف كثيــر مــن المــدارس
الخاصــة دعم ـا ً قو ي ـا ً للمدرســة مــن خــال توفيــر مصــادر إضافيــة بمــا فيهــا معــدات
تقنيــة المعلومــات ومنصــات تعليميــة والبنيــة التحتيــة ،وزيــادة الــكادر لدعــم جــودة
حيــاة الطلبــة والــكادر والمحافظــة علــى صحتهــم وســامتهم.
•انتقلــت مجالــس األمنــاء بســرعة إلعــداد خطــط الطــوارئ وضمــان تلبيتهــا متطلبــات
هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية ووزارة التربيــة والتعليــم ،وبمــا يتماشــى مــع رســالة
المدرســة .وأفــادت كثي ـر ٌ مــن المــدارس بــأن مجالــس األمنــاء فيهــا أدت دور الصديــق
الناقــد وقدمــت دعمـا ً مســتمرا ً للقيــادة المدرســة وكادرهــا أثنــاء جائحــة كوفيــد .19

تحديات فارقة
•أظهــرت عمليــات انتقــال المــدارس نحــو تطبيــق التعلّــم عــن بُعــد حاجــة بعــض أوليــاء
األمــور إىل الدعــم ســوا ًء يف األجهــزة االلكترونيــة أو االتصــال .ولقــد تل ّقــى أوليــاء األمــور
المســاعدة مــن المــدارس وهيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية وحكومــة ديب لضمــان
وصــول أبنائهــم إىل خدمــات التعلّــم عــن بُعــد .وأتاحــت كثيــر مــن المــدارس حواســيب
محمولــة للطلبــة المحتاجيــن لهــا لتعزيــز المســاواة وتكافــؤ فــرص التعلــم بيــن الطلبــة
أثنــاء التعلّــم عــن بُعــد.
• ُيع ـ ّد “التعلّــم ضمــن مجموعــات” (توجــد أحيان ـا ً مجموعتيــن مــن الطلبــة يف الفصــل
الدراســي الواحــد) ،وتطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة علــى طلبــة التعلــم
الحضــوري وتلبيــة احتياجــات الطلبــة الذيــن اختــاروا التعلّــم عــن بُعــد مــن أبــرز
التحديــات التــي تواجههــا القيــادات المدرســية.
•ع ّبــر أعضــاء القيــادات المدرســية عــن تحفظاتهــم إزاء دقــة عمليــات التقييــم
وموثوقيتهــا وعملــوا بج ـ ّد علــى إعــادة تصميــم عمليــات موجهــة لتقييــم التعلّــم عــن
بُعــد والتعلّــم الهجيــن.
•واجهــت بعــض المــدارس صعوبــات ماليــة نتيجــة حــدوث تغييــرات يف الرســوم
المدرســية لدعــم بعــض أوليــاء األمــور الذيــن تأثــروا بجائحــة كوفيــد  ،19إضافــة إىل
تو ّقــف إيراداتهــا مــن األنشــطة اإلضافيــة مثــل المقصــف ورســوم الحافــات المدرســية،
باإلضافــة إىل زيــادة التكاليــف الناجمــة عــن تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة.
•أفــاد أعضــاء القيــادات المدرســية أن نســبة التغييــر يف الــكادر كانــت منخفضــة نســبياً.
ويف الحــاالت التــي كانــت فيهــا نســبة التغييــر مرتفعــة كان ذلــك بســبب خســارة بقيــة
أفــراد العائلــة لوظائفهــم أو انتقالهــم إىل وظائــف أخــرى .ويف بعــض الحــاالت ســمحت
المــدارس بانفــكاك بعــض أعضــاء كادرهــا مــن عقــود العمــل ليتســنى لهــم العــودة إىل
بلدانهــم وعوائلهــم يف حــال رغبــوا بذلــك.

قدم مجلس األمناء يف إحدى
المدارس دعمهم للمبادرات
التالية:
مساعدة أولياء األمور المتأثرين
بجائحة كوفيد  19من خالل توفير
أجهزة الكترونية ألبنائهم.
المشاركة يف متابعة الحصص
التعليمية وتقديم التغذية
الراجعة.
إرسال رسائل بريد الكتروين
تحفيزية إىل أعضاء مجتمع
المدرسة.
توفير فحص مسحة األنف
“ ”PCRبشكل مجاين ألعضاء كادر
المدرسة.
تشجيع أعضاء الكادر ودعمهم
لتلقي لقاح “كوفيد – .”19
تطوير البنية التحتية للمدرسة
(مثل توفير سبورات ذكية يف
جميع غرف الفصول الدراسية
وتوزيع أجهزة الكترونية قادرة
على االتصال فيما بينها باستخدام
تقنية البلوتوث)
التأكد من اتخاذ جميع
االحتياطات الالزمة لتنفيذ
اإلجراءات االحترازية لمواجهة
كوفيد ( 19مثل كاميرات لقياس
درجة الحرارة وغرف عزل وغرف
لالنتظار ومعقمات طبية تعمل
بدون لمس وكمامات وقفازات
وأغطية شفافة للوجه والفتات
إرشادية إضافية للحث على
االلتزام بإجراءات كوفيد )19 -
زيادة فرص التعيين للعمل عن
بعد لضمان االستقرار ودعم جودة
الحياة يف المدرسة ،ولضمان عدم
تخفيض أعداد الكادر أو الرواتب.
مدرسة تطبق المنهاج التعليمي
الهندي
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بنــاء علــى الجهــود التــي تــم بذلهــا للتعامــل مــع جائحــة كوفيــد  ،19هــل كان
مــن األفضــل (بالنســبة ألعضــاء القيــادة المدرســية ومجلــس األمنــاء) التعامــل
بأســاليب مختلفــة لــو أتيــح الوقــت للتخطيــط؟ النظــر يف اإلجــراءات وحــاالت
الطــوارئ والخطــط التــي يمكــن تطبيقهــا للتعامــل مــع الجائحــة.
بالتركيــز علــى أســاليب ومنهجيــات القيــادة المدرســية التــي تــم تطبيقهــا أثنــاء
جائحــة كوفيــد ( 19جميــع أعضــاء القيــادة العليــا ومجلــس األمنــاء) .مــا الجوانــب
التــي تــم تحقيــق النجــاح فيهــا ،والجوانــب التــي كانــت أقــل نجاح ـاً؟ هــل توجــد
جوانــب يمكــن تطويرهــا يف المهــارات القياديــة ألعضــاء القيــادة لتســاعدهم علــى
التعامــل مــع أ يــة أحــداث غيــر متوقعــة؟ مثــل التعامــل بمرونــة أعلــى وأســاليب
أ كثــر ابتــكاراً؟
تــم تطبيــق أســلوب توزيــع المهــام والمســؤوليات القياديــة بفعاليــة يف كثيــر
مــن المــدارس أثنــاء جائحــة كوفيــد 19؟ كيــف يمكننــا تعزيــز هــذا االســلوب
واســتخدامه كعامــل ُمح ّفــز علــى التغييــر واإلبــداع واالبتــكار؟ ويف المــدارس
الخاصــة التــي لــم تطبــق هــذا األســلوب ،هــل تفكــر القيــادات المدرســية يف
تطبيقــه واالســتفادة منــه؟
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نالحــظ بوضــوح وجــود عــدد مــن الــرؤى والفــرص لــدى معاينــة خبــرات المــدارس يف
الفتــرة التــي تمتــد بيــن مــارس  2020وأبريــل  ،2021حيــث زادت المــدارس تركيزهــا
علــى مجتمعاتهــا التعليميــة والمجتمــع عام ـ ًة ،الســيما فيمــا يتعلــق بأســاليبها يف
تعزيــز جــودة حيــاة الطلبــة والــكادر وأوليــاء األمــور .والحظنــا يف الشــهور الماضيــة ،أن
المــدارس أولــت التركيــز علــى إعــادة الطلبــة بمرونــة إىل الدوام الحضوري يف المدرســة
مــع تعزيــز االنســجام والتواصــل فيمــا بيــن الطلبــة ومــع معلميهــم.

أهم مالمح التغيير
•تســتطيع المــدارس أن تتصـ ّور مســتقبال ً كيفيــة ترســيخ بعــض ممارســات جــودة
الحيــاة التــي تطــورت خــال جائحــة كوفيــد  19لتكــون جــزءا ً أساســيا ً مــن نســيج
الحيــاة المدرســية ،وذلــك بغــض النظــر عــن أســلوب التعلــم الــذي اختــاره الطالــب،
إذ يــؤدي تعزيــز جــودة الحيــاة يف مجتمــع التعلــم علــى األرجــح إىل نشــر الســعادة
فيــه وزيــادة قدرتــه علــى التكيــف.
•يحظــى أوليــاء األمــور حالي ـا ً بمزيــد مــن الفــرص للمشــاركة يف تعلــم أبنائهــم،
وتســتطيع المدارس أن تط ّبق أســاليب تضمن اســتمرار هذه المشــاركة اإليجابية
وتعزيزهــا بمــا يدعــم تقــدم أبنائهــم وتطويرهــم.
•يحتــاج المجتمــع التر بــوي والتعليمــي عام ـ ًة للتفكّــر والتمعــن يف الهيكليــات
والممارســات التــي ســاهمت يف دعــم جــودة حيــاة أعضــاء قيــادة المدرســة خــال
جائحــة كوفيــد  19مــن أجــل إتاحــة مزيــد مــن الفــرص بهــذا الشــأن والمحافظــة
عليهــا.
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اتخــذت المــدارس خطــوات مبتكــرة ومهمــة يف تطبيــق التعلــم عــن بعــد ،ممــا أدى إىل
تســريع التقــدم يف هــذا المجــال بمــا يعــادل عــدة أعــوام ،كمــا قدمــت المدارس يف كثير
مــن الحــاالت التطويــر المهنــي للمعلميــن يف الوقــت المناســب لموا كبــة التوقعــات
المتغيــرة بســرعة ،وواجــه المعلمــون التحديــات بــروح إيجابيــة واســتطاعوا تطويــر
مهاراتهــم بســرعة يف التدريــس باســتخدام التعلــم عــن بعــد.

فرص سانحة
•صقــل خبــرات وتجــارب التعلــم عــن بعــد والتعلــم الهجيــن وتحقيــق مزيــد مــن
التطو يــر يف هــذا المجــال لتمكيــن الطلبــة مــن تحقيــق التقــدم يف جميــع جوانــب
المنهــاج التعليمــي.
•مراجعــة ناقــدة لتجر بــة المدرســة يف التعامــل مــع جائحــة كوفيــد  19والبنــاء علــى
مــا تعلمتــه منهــا يف( :أ) إتاحــة فــرص تعلــم متكافئــة لطلبــة آخريــن ال تســمح لهــم
ظروفهــم يف الوصــول إىل خدمــات التعلــم التــي تقدمــه المدرســة( ،ب) تعزيــز
المرونــة الماليــة للمــدارس يف األعــوام القادمــة.
•المحافظــة علــى الزخــم والطاقــة اإليجابيــة المكتســبة فيمــا يتعلــق بالتطويــر
المهنــي للمعلميــن واألســاليب المبتكــرة يف توزيــع المهــام القياديــة يف المدرســة.
•التفكيــر يف كيفيــة التخطيــط للتعلــم عــن بعــد وترســيخه ضمــن ممارســات
المدرســة واســتخدام الــذكاء االصطناعــي وغيــره مــن التقنيــات المتقدمــة لدعــم
جهــود المعلميــن وتقديــم خبــرات تعلــم أعلــى فعاليــة يف ضمــان انخــراط الطلبــة
يف تعلمهــم.
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