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ماهو مرصد التعليم:

تطبيــق تفاعــي يقــوم بــإرشاك املســتخدم يف رصــد ومراقبــة وتوفــري املعلومــات الخاصــة بالتعليــم 

يف كل املناطــق اليمنيــة واســتخدام البيانــات يف عمــل تقاريــر تســاعد يف دعــم هــذه املــدارس.

أهداف واستخدامات مرصد التعليم:

ــة  ــري العملي ــف س ــبب يف توق ــق أو تتس ــد تعي ــكلة ق ــن أي مش ــغ ع ــم للتبلي ــد التعلي ــتخدم مرص يس

التعليميــة يف أي منطقــة مــن مناطــق اليمــن وذلــك عــن طريــق إرســال تقريــر مــن خــالل التطبيــق 

عــن أي مشــكلة تعليميــة إليصالهــا إىل صحــاب القــرار والجهــات املعنيــة والعاملــة يف مجــال التعليــم 

للحــد مــن أســبابها والعمــل عــىل إيجــاد حلــول لهــا.
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تدشــن حملــة اشــتقت ملدرســتي وتوزيــع 10 ألــف حقيبــة مدرســية مبديرية 

الجراحــي بالحديدة

دشــنت املؤسســة الوطنيــة للتنميــة واالســتجابة اإلنســانية 

)NFDHR(, االثنــن 9 نوفمــرب , حملــة “اشــتقت ملدرســتي” 

لدعــم التعليــم يف مديريــة الجراحــي مبحافظــة الحديــدة 

بتمويــل مــن صنــدوق اليمــن اإلنســاين )YHF( وبالتنســيق 

مــع املجلــس االعــىل لتنســيق وإدارة الشــؤون اإلنســانية 

.)SCMCHA(

ضمــن  نفــذت  التــي  ملدرســتي  اشــتقت  حملــة  انشــطة 

ــم 10  ــم دع ــات التعلي ــة لخدم ــتجابة الطارئ ــرشوع االس م

ــب املدرســية  ــة يف 14 مدرســة بالحقائ ــب وطالب ــف طال أل

ــة ب1050  ــد 13 مدرس ــذا تزوي ــتلزماتها, وك ــع مس ــع جمي م

مقعــد مــدريس, باإلضافــة اىل إنشــاء 10 فصــول دراســية 

 100 ب  املــدارس  ودعــم  الدراســية  باملقاعــد  وتجهيزهــا 

ســبورة وإعــادة تأهيــل  18 حــام مــدريس.

كــا تضمنــت فعاليــات حملــة اشــتقت ملدرســتي إقامــة 

ــة  ــا فرق ــة تحييه ــة توعوي ــة مرسحي خمســة عــروض فني

توضــح  البحــري  خالــد  الفنــان  بقيــادة  الفنيــة  اليمــن 

األوالد  تعليــم  أهميــة  هــادف  كوميــدي  فنــي  باســلوب 

والبنــات وتشــجيع األطفــال عــىل العــودة إىل مدارســهم 

وتحفيــز أوليــاء األمــور عــىل إلحــاق أطفالهــم وبناتهــم يف 

املــدارس.

ــالت  ــع حم ــة أرب ــنوات املاضي ــالل الس ــة خ ــذت املؤسس ونف

للعــودة إىل املدرســة يف محافظــات الضالــع وتعــز والجــوف 

ــق  ــة يف املناط ــة التعليمي ــتمرار العملي ــدف إس ــدة به وصع

ــتهدفة. املس
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ــان،  ــوق اإلنس ــش لحق ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــت منظم قال

إن نحــو 5.8 ماليــن طفــل مينــي باتــوا خــارج املــدارس 

بفعــل الحــرب عــىل اليمــن منــذ خمــس ســنوات وتداعيــات 

ــا. ــة كورون جائح

ــع بوســت«  ــا ترجمــه »املوق ــر له ــت املنظمــة يف تقري ونقل

عــن منظمــة اليونيســف قولهــا إن مليــوين طفــل مينــي 

مؤكــدة  كورونــا،  جائحــة  قبــل  املــدارس  خــارج  كانــوا 

أن العــدد تضاعــف إىل 5.8 ماليــن طفــل عقــب تفــي 

الجائحــة التــي تســببت بإغــالق املــدارس يف اليمــن.

أو  تــررت  مدرســة   1800 نحــو  أن  التقريــر  وأوضــح 

ُدمــرت بســبب القتــال خــالل الفــرة مــا بــن مــارس 2015 

مثــاين  كل  مــن  واحــدة  أن  إىل  مشــريًا   ،2018 وديســمرب 

ــا  ــزاع، وهــي إم مــدارس غــري صالحــة للدراســة بســبب الن

مدمــرة أو مســتخدمة ألغــراض عســكرية أو تــم اســتخدامها 

كــأوى للنازحــن.

 

وأشــارت املنظمــة إىل تدهــور العمليــة التعليميــة يف اليمــن 

ــب،  ــن الروات ــن م ــان املوظف ــا حرم ــدة، منه ــباب عدي ألس

األمــر الــذي أدى إىل تعطيــل الربامــج الدراســية والجــداول 

الزمنيــة ملاليــن األطفــال.

 

ــن  ــل م ــل جع ــت للدخ ــدر ثاب ــار إىل مص ــت إن االفتق وقال

ــا إىل  ــال أطفاله ــف إرس ــل تكالي ــىل األرس تحم ــب ع الصع

ــدادات  ــل واإلم ــائل النق ــري وس ــن توف ــالً ع ــة، فض املدرس

واملــواد األخــرى التــي يحتاجهــا أطفالهــم لتلقــي تعليــم 

ــل. كام

  

ال  الذيــن  الطــالب  مــع  التواصــل  عــىل رضورة  وحثــت 

يشــاركون يف التعليــم ومحاولــة مســاعدتهم عــىل إعــادة 

االنخــراط يف الدراســة وتوفــري التعليــم التأهيــي لألطفال 

الذيــن مل يتمكنــوا مــن متابعــة التعليــم عــن بعــد واألطفــال 

الذيــن كانــوا خــارج املدرســة ألســباب أخــرى قبــل جائحــة 

ــا. كورون

هيومان رايتس خمسة مليون طفل ميني خارج املدارس
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يعــرف اإلبــداع عــىل أنــه القــدرة عــىل اإلتيــان بأمــر 

جديــد يف أي مجــال مــن مجــاالت العلــوم أو الفنــون أو 

ــل  ــرق التعام ــف ط ــن وص ــا ميك ــة، ك ــة عام ــاة بصف الحي

مــع األمــور املألوفــة بطــرق غــري مألوفــة وغــري اعتياديــة 

ــكار  ــج األف ــك دم ــاق ذل ــل يف نط ــداع، ويدخ ــا إب ــىل أنه ع

والطــرق القدميــة مبزيــج مــن األفــكار الجديــدة والحديثــة 

ــدة،  ــة جدي ــروج بنتيج ــة للخ ــىل املخيل ــا ع ــد متريره بع

ويكــون اإلبــداع يف الغالــب فرديــا وهــو املرتبــط بالفنــون 

ــك إخــراج  ــه مــن املمكــن كذل ــة، إال أن ــكارت العلمي أو االبت

ــة. ــاركة الجاعي ــرب املش ــي ع ــل إبداع عم

والتعليــم مجــال مــن ضمــن املجــاالت التــي يجــب أن يســعى 

فيهــا املعلــم إىل التميــز واإلبــداع وحتــى يكــون كذلــك يف 

عملــه بعيــدا عــن كل أشــكال التقليــد و الجمــود، عليــه أن 

يتحــىل مبجموعــة مــن الصفــات واملهــارات اهمهــا: 

ــه  ــص يف عمل ــه أن يخل ــب علي ــل: فيج ــالص يف العم اإلخ

ــرش،  ــن ب ــكر م ــاء أو ش ــاىل، ال لثن ــه تع ــه الل ــل لوج ويعم

فاإلخــالص واإلحســان يف العمــل أول الطريــق.

اعــرف مــا عنــدك: كــن عــىل علــم مبــا متلــك مــن معلومــات 

ومهــارات، وهــل مــا عنــدك يكفــي؟ ومــاذا تريــد أن تتعلــم 

مــن أمــور جديــدة وإىل أي يشء تصبــو؟

الثقــة بالنفــس: كــن واثقــا بأنــك قــادر عــىل النجــاح، فمــن 

نجــح وأبــدع ومتيــز وكان لــه شــأن ليــس مــن كوكــب آخــر، 

ــر  ــاد وأىت بأم ــدة والعت ــد الع ــه أع ــك ولكن ــه مثل ــل مثل ب

غــري معتــاد، َوثــَق بقدراتــه ومنّاهــا وحقــق لنفســه مبتغاهــا.

ــل،  ــاح يف العم ــط ال نج ــدون تخطي ــليم: ب ــط الس التخطي

ــب  ــه نص ــد واجعل ــا تري ــب م ــدا واكت ــك جي ــط لعمل خط

ــأيت بالصدفــة، بــل كل عمــل  ــا، فالنجــاح ال ي عينيــك دوم

ــط  ــك، خط ــط لحصص ــليم. خط ــط س ــح وراءه تخطي ناج

ــكل يشء، فالســفينة التــي تســري بــال  ألهدافــك، خطــط ل

ــان. ــرة بأم ــن تصــل كل م ــان، ل رب

ابحــث عــن الجديــد: يف كل يــوم يهــّل علينــا هنــاك جديــد 

يف أمــور التعلــم والتعليــم، فــال ميكــن لــك أن تكــون مبنــأى 

ــا يناســبك ويناســب  ــه م ــه وخــذ من ــل ابحــث عن ــه، ب عن

طالبــك، اقــرأ وتعلّــم، طــّور نفســك، نــمِّ مهاراتــك، خــذ مــن 

كل بســتان زهــرة واصنــع باقتــك الجميلــة.

التواصــل مــع اآلخريــن: ال تتكــرب أو تقــل ال داعــي للتواصل 

ــري،  ــع الغ ــك م ــأن تواصل ــا ب ــق متام ــي، ث ــدي يكف ــا عن ف

ــا  ــن حريص ــم، ك ــت قبله ــك أن ــب ل ــربات مكس ــادل الخ وتب

عــىل التواصــل ونقــل وتبــادل الخــربات، فالنهــر يكــر 

ــه. ــزداد منابع ــا ت ــريه عندم خ

دمــج التقنيــة يف التعليــم: نعيــش يف عــر رقمــي يف كل 

ــذا  ــا يف ه ــة وجديده ــن التقني ــد ع ــال للبع ــال مج يشء، ف

العــر، فالبــد لــك مــن دمجهــا يف تعليمــك، اســتخدم 

برامجهــا وأجهزتهــا، ففوائــد دمجهــا يف التعليــم كثــرية 

وال حــر لهــا، وال ميكــن االســتغناء عنهــا، فالركــب يســري 

ــه. ــاق ب ــن اللح ــك م ــد ل ــة وال ب برسع

االبتــكار يف األفــكار: حــاول جاهــدا أن تفكــر يف مــرشوع 

تربــوي أو تعليمــي بســيط حتــى لــو كان مرشوعــا واحــدا 

كل عــام، اجتهــد فيــه وابحــث عــن فكــرة جديــدة تنفــع بهــا 

نفســك وغــريك، ابتكــر شــيئا يكــون لــه أثــر عليــك وعــىل 

اآلخريــن، لعبــة تعليميــة، طريقــة رشح… فكــر وابتكــر.

االنضبــاط يف  بــه يف  يُحتــذى  مثــاال  كــن  االنضبــاط: 

ــدر  ــاب ق ــد عــن الغي ــك، وابتع ــك، ال تتأخــر عــن عمل عمل

املســتطاع، ال تتباطــأ يف الذهــاب إىل حصصــك، أدِّ مــا كلفــت 

ــال ضجــر. ــر وب ــال تذم ــه بصــدر رحــب ب ب

احــرام الجميــع: احــرم طالبــك وأحبهــم وأشــعرهم بأنهــم 

إخــوة أو أبنــاء لــك وال تفــرق أو متيــز بينهــم ألي ســبب 

كان، احــرم زمــالءك جميًعــا فهــم ســندك يف العمــل، احرم 

أوليــاء األمــور مهــا كان تعليمهــم وثقافتهــم، واحــرص 

دومــا عــىل مــد جســور التواصــل بينــك وبينهــم.

والغــش  الســوداء  والغــرية  الغــرور  عــن  ابتعــد  ونهايــة 

ــه،  ــَع ل ــاح فاس ــد النج ــت تري ــإذا كن ــل، ف ــداع والكس والخ

فالنجــاح ال يــأيت للكســاىل، صاحــب املحفزيــن وابتعــد عــن 

املحبطــن املثبطــن للهمــم حتــى تصــل ألعــىل القمــم، 

وإذا تعــرت مــرة أو مــرات اجعــل مــن تلــك العــرات ُســلًا 

يصــل بــك إىل أجمــل األمنيــات و أحــىل اللحظــات لحظــات 

ــداع. ــد اإلب ــاح بع النج

كيف تكون معلا مبدعاً



نرشة مرصد التعليم6

نرشة دورية تُعنى بقضايا التعليمالعدد 14

ــذ،  ــة التالمي ــاال يف تربي ــاً فع ــاً تربوي ــب مقوم ــل اللع ميث

ــرب  ــك يعت ــب كذل ــاً، واللع ــتغالال نافع ــتغل اس ــك إذا اس وذل

أنجــح وســيط تربــوي ميكــن أن يســاعد يف تعليــم التلميــذ 

ــاً  ــات معلوم ــي ب ــة الت ــة التعليمي ــذه املرحل ــاً يف ه خصوص

لــدى الجميــع مــدى أهميتهــا حتــى أنهــا تــكاد تكون حاســمة 

يف بعــض األحيــان، ويــرى أكــر املفكريــن أن اللعــب يلعــب 

ــه رضوري يف  ــن أن ــالً ع ــذ فض ــاة التلمي ــاً يف حي دوراً مه

عمليــة اإلمنــاء الجســاين.

 واللعــب عنــد بياجــه هــو متثيــل خالــص مــن املعرفــة 

ــاً  ــرى أيض ــذكاء، وي ــو ال ــان يف من ــل مه ــب والتمثي فاللع

بــأن اللعــب يشــكل عامــال أساســياً لنمــو التالميــذ معرفيــاً 

ــوي  ــب الرب ــاً، واللع ــاً وحركي ــاً وانفعالي ــاً واجتاعي وعقلي

أنــواع لــكل منهــا مفهومــه والغايــة املرجــوة منــه، فاللعــب 

للجاعــة،  والخضــوع  الــذايت  الضبــط  يعلــم  الجاعــي 

ــن  ــه م ــوكل إلي ــدور امل ــة أداء ال ــلوك، وكيفي ــيق الس وتنس

ــه. ــرك في ــذي يش ــاط ال ــالل النش خ

  ويف اللعــب الفــردي يتعــرف التلميــذ عــىل ذاتــه وقدراتــه، 

وأماكــن الضعــف والقــوة التــي يتمتــع بهــا مقارنــة بزمالئــه. 

ــي  ــة الت ــذ يف تعــرف املعلوم ــا مضامــن تســاعد التلمي وكله

ــه  ــة بين ــوة الصل ــن ق ــد م ــا، وتزي ــل إليه ــي أن يتوص ينبغ

ــه.  ــن زمالئ وب

األلعــاب  يف  يتوفــر  ملــا  ونظــراً  تقــدم  مــا  ضــوء  ويف 

ــه  ــذ، وتحث ــة التلمي ــد دافعي ــزات تزي ــن ممي ــة م الربوي

عــىل التفاعــل مــع املــادة املدرســية يف جــو واقعــي وقريــب 

ــية. ــه الحس ــن مدارك م

ــوض يف  ــا أن نخ ــب علين ــن الواج ــه م ــد أن ــا نج ــن هن  وم

لأللعــاب  حديــث  مفهــوم  إيجــاد  كيفيــة  عــن  البحــث 

ــا  ــتقل له ــج مس ــاد منه ــة إيج ــة، وكيفي ــة التعليمي الربوي

يكــون مثلــه مثــل املناهــج األخــرى، وهنــا فــإن أكــر 

املفكريــن يــرون أن التعلــم باللعــب يجــب أن يتمركــز حــول 

ثــالث نقــاط .

التعلم باللعب مرتكزاته، أهدافه وفوائده
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إقرأ أيضاً العدد الجديد )14( من نرشة اإلغاثة تصدر 

عن برنامج اإلغاثة يف املؤسسة الوطنية للتنمية 

واالستجابة اإلنسانية

للمشاركة يف رصد املشاكل والتحديات التي تواجة العملية التعليمية يرجى تحميل تطبيق

مــرصـد الــتعليـم مـن سـوق جـوجـل بـالي

للمزيد من املعلومات او ارسال أي مشاركات او أخبـار متصلـة بالتعليـم يرجى التواصـل مـع
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