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ماهو مرصد التعليم:
تطبيــق تفاعــي يقــوم بــإرشاك املســتخدم يف رصــد ومراقبــة وتوفــر املعلومــات الخاصــة بالتعليــم
يف كل املناطــق اليمنيــة واســتخدام البيانــات يف عمــل تقاريــر تســاعد يف دعــم هــذه املــدارس.

أهداف واستخدامات مرصد التعليم:
يســتخدم مرصــد التعليــم للتبليــغ عــن أي مشــكلة قــد تعيــق أو تتســبب يف توقــف ســر العمليــة
التعليميــة يف أي منطقــة مــن مناطــق اليمــن وذلــك عــن طريــق إرســال تقريــر مــن خــال التطبيــق
عــن أي مشــكلة تعليميــة إليصالهــا إىل صحــاب القــرار والجهــات املعنيــة والعاملــة يف مجــال التعليــم
للحــد مــن أســبابها والعمــل عــى إيجــاد حلــول لهــا.
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تدشــن حملــة اشــتقت ملدرســتي وتوزيــع  10ألــف حقيبــة مدرســية مبديرية
الجراحــي بالحديدة

دشــنت املؤسســة الوطنيــة للتنميــة واالســتجابة اإلنســانية
( ,)NFDHRاالثنــن  9نوفمــر  ,حملــة “اشــتقت ملدرســتي”
لدعــم التعليــم يف مديريــة الجراحــي مبحافظــة الحديــدة
بتمويــل مــن صنــدوق اليمــن اإلنســاين ( )YHFوبالتنســيق
مــع املجلــس االعــى لتنســيق وإدارة الشــؤون اإلنســانية
(.)SCMCHA
انشــطة حملــة اشــتقت ملدرســتي التــي نفــذت ضمــن
مــروع االســتجابة الطارئــة لخدمــات التعليــم دعــم 10
ألــف طالــب وطالبــة يف  14مدرســة بالحقائــب املدرســية
مــع جميــع مســتلزماتها ,وكــذا تزويــد  13مدرســة ب1050
مقعــد مــدريس ,باإلضافــة اىل إنشــاء  10فصــول دراســية
وتجهيزهــا باملقاعــد الدراســية ودعــم املــدارس ب 100
ســبورة وإعــادة تأهيــل  18حــام مــدريس.

كــا تضمنــت فعاليــات حملــة اشــتقت ملدرســتي إقامــة
خمســة عــروض فنيــة مرسحيــة توعويــة تحييهــا فرقــة
اليمــن الفنيــة بقيــادة الفنــان خالــد البحــري توضــح
باســلوب فنــي كوميــدي هــادف أهميــة تعليــم األوالد
والبنــات وتشــجيع األطفــال عــى العــودة إىل مدارســهم
وتحفيــز أوليــاء األمــور عــى إلحــاق أطفالهــم وبناتهــم يف
املــدارس.
ونفــذت املؤسســة خــال الســنوات املاضيــة أربــع حمــات
للعــودة إىل املدرســة يف محافظــات الضالــع وتعــز والجــوف
وصعــدة بهــدف إســتمرار العمليــة التعليميــة يف املناطــق
املســتهدفة.
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هيومان رايتس خمسة مليون طفل ميني خارج املدارس
قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش لحقــوق اإلنســان،
إن نحــو  5.8ماليــن طفــل مينــي باتــوا خــارج املــدارس
بفعــل الحــرب عــى اليمــن منــذ خمــس ســنوات وتداعيــات
جائحــة كورونــا.

وأشــارت املنظمــة إىل تدهــور العمليــة التعليميــة يف اليمــن
ألســباب عديــدة ،منهــا حرمــان املوظفــن مــن الرواتــب،
األمــر الــذي أدى إىل تعطيــل الربامــج الدراســية والجــداول
الزمنيــة ملاليــن األطفــال.

ونقلــت املنظمــة يف تقريــر لهــا ترجمــه «املوقــع بوســت»
عــن منظمــة اليونيســف قولهــا إن مليــوين طفــل مينــي
كانــوا خــارج املــدارس قبــل جائحــة كورونــا ،مؤكــدة
أن العــدد تضاعــف إىل  5.8ماليــن طفــل عقــب تفــي
الجائحــة التــي تســببت بإغــاق املــدارس يف اليمــن.

وقالــت إن االفتقــار إىل مصــدر ثابــت للدخــل جعــل مــن
الصعــب عــى األرس تحمــل تكاليــف إرســال أطفالهــا إىل
املدرســة ،فضــاً عــن توفــر وســائل النقــل واإلمــدادات
واملــواد األخــرى التــي يحتاجهــا أطفالهــم لتلقــي تعليــم
كامــل.

وأوضــح التقريــر أن نحــو  1800مدرســة تــررت أو
دُمــرت بســبب القتــال خــال الفــرة مــا بــن مــارس 2015
را إىل أن واحــدة مــن كل مثــاين
وديســمرب  ،2018مشــ ً
مــدارس غــر صالحــة للدراســة بســبب النــزاع ،وهــي إمــا
مدمــرة أو مســتخدمة ألغــراض عســكرية أو تــم اســتخدامها
كــأوى للنازحــن.

وحثــت عــى رضورة التواصــل مــع الطــاب الذيــن ال
يشــاركون يف التعليــم ومحاولــة مســاعدتهم عــى إعــادة
االنخــراط يف الدراســة وتوفــر التعليــم التأهيــي لألطفال
الذيــن مل يتمكنــوا مــن متابعــة التعليــم عــن بعــد واألطفــال
الذيــن كانــوا خــارج املدرســة ألســباب أخــرى قبــل جائحــة
كورونــا.
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كيف تكون معلام مبدعاً

يعــرف اإلبــداع عــى أنــه القــدرة عــى اإلتيــان بأمــر
جديــد يف أي مجــال مــن مجــاالت العلــوم أو الفنــون أو
الحيــاة بصفــة عامــة ،كــا ميكــن وصــف طــرق التعامــل
مــع األمــور املألوفــة بطــرق غــر مألوفــة وغــر اعتياديــة
عــى أنهــا إبــداع ،ويدخــل يف نطــاق ذلــك دمــج األفــكار
والطــرق القدميــة مبزيــج مــن األفــكار الجديــدة والحديثــة
بعــد متريرهــا عــى املخيلــة للخــروج بنتيجــة جديــدة،
ويكــون اإلبــداع يف الغالــب فرديــا وهــو املرتبــط بالفنــون
أو االبتــكارت العلميــة ،إال أنــه مــن املمكــن كذلــك إخــراج
عمــل إبداعــي عــر املشــاركة الجامعيــة.
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
يتحــى مبجموعــة مــن الصفــات واملهــارات اهمهــا:
اإلخــاص يف العمــل :فيجــب عليــه أن يخلــص يف عملــه
ويعمــل لوجــه اللــه تعــاىل ،ال لثنــاء أو شــكر مــن بــر،
فاإلخــاص واإلحســان يف العمــل أول الطريــق.

اعــرف مــا عنــدك :كــن عــى 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 عــى النجــاح ،فمــن
نجــح وأبــدع ومتيــز وكان لــه شــأن ليــس مــن كوكــب آخــر،
بــل مثلــه مثلــك ولكنــه أعــد العــدة والعتــاد وأىت بأمــر
غــر معتــادَ ،وثـ َـق بقدراتــه ومنّاهــا وحقــق لنفســه مبتغاهــا.
التخطيــط الســليم :بــدون تخطيــط ال نجــاح يف العمــل،
خطــط لعملــك جيــدا واكتــب مــا تريــد واجعلــه نصــب
عينيــك دومــا ،فالنجــاح ال يــأيت بالصدفــة ،بــل كل عمــل
ناجــح وراءه تخطيــط ســليم .خطــط لحصصــك ،خطــط
ألهدافــك ،خطــط لــكل يشء ،فالســفينة التــي تســر بــا
ربــان ،لــن تصــل كل مــرة بأمــان.
ابحــث عــن الجديــد :يف كل يــوم يهـ ّـل علينــا هنــاك جديــد
يف أمــور التعلــم والتعليــم ،فــا ميكــن لــك أن تكــون مبنــأى
عنــه ،بــل ابحــث عنــه وخــذ منــه مــا يناســبك ويناســب
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ـم مهاراتــك ،خــذ مــن
طالبــك ،اقــرأ وتعلّــم ،طـ ّور نفســك ،نـ ِّ
كل بســتان زهــرة واصنــع باقتــك الجميلــة.
التواصــل مــع اآلخريــن :ال تتكــر أو تقــل ال داعــي للتواصل
فــا عنــدي يكفــي ،ثــق متامــا بــأن تواصلــك مــع الغــر،
وتبــادل الخــرات مكســب لــك أنــت قبلهــم ،كــن حريصــا
عــى التواصــل ونقــل وتبــادل الخــرات ،فالنهــر يكــر
خــره عندمــا تــزداد منابعــه.
دمــج التقنيــة يف التعليــم :نعيــش يف عــر رقمــي يف كل
يشء ،فــا مجــال للبعــد عــن التقنيــة وجديدهــا يف هــذا
العــر ،فالبــد لــك مــن دمجهــا يف تعليمــك ،اســتخدم
برامجهــا وأجهزتهــا ،ففوائــد دمجهــا يف التعليــم كثــرة
وال حــر لهــا ،وال ميكــن االســتغناء عنهــا ،فالركــب يســر
برسعــة وال بــد لــك مــن اللحــاق بــه.
االبتــكار يف األفــكار :حــاول جاهــدا أن تفكــر يف مــروع
تربــوي أو تعليمــي بســيط حتــى لــو كان مرشوعــا واحــدا
كل عــام ،اجتهــد فيــه وابحــث عــن فكــرة جديــدة تنفــع بهــا
نفســك وغــرك ،ابتكــر شــيئا يكــون لــه أثــر عليــك وعــى
اآلخريــن ،لعبــة تعليميــة ،طريقــة رشح… فكــر وابتكــر.
االنضبــاط :كــن مثــاال يُحتــذى بــه يف االنضبــاط يف
عملــك ،ال تتأخــر عــن عملــك ،وابتعــد عــن الغيــاب قــدر
املســتطاع ،ال تتباطــأ يف الذهــاب إىل حصصــك ،أ ِّد مــا كلفــت
بــه بصــدر رحــب بــا تذمــر وبــا ضجــر.
احــرام الجميــع :احــرم طالبــك وأحبهــم وأشــعرهم بأنهــم
إخــوة أو أبنــاء لــك وال تفــرق أو متيــز بينهــم ألي ســبب
كان ،احــرم زمــاءك جمي ًعــا فهــم ســندك يف العمــل ،احرتم
أوليــاء األمــور مهــا كان تعليمهــم وثقافتهــم ،واحــرص
دومــا عــى مــد جســور التواصــل بينــك وبينهــم.
ونهايــة ابتعــد عــن الغــرور والغــرة الســوداء والغــش
فاســع لــه،
والخــداع والكســل ،فــإذا كنــت تريــد النجــاح
َ
فالنجــاح ال يــأيت للكســاىل ،صاحــب املحفزيــن وابتعــد عــن
املحبطــن املثبطــن للهمــم حتــى تصــل ألعــى القمــم،
ـلم
وإذا تعــرت مــرة أو مــرات اجعــل مــن تلــك العــرات ُسـ ً
يصــل بــك إىل أجمــل األمنيــات و أحــى اللحظــات لحظــات
النجــاح بعــد اإلبــداع.
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التعلم باللعب مرتكزاته ،أهدافه وفوائده

ميثــل اللعــب مقومــاً تربويــاً فعــاال يف تربيــة التالميــذ،
وذلــك إذا اســتغل اســتغالال نافعــاً ،واللعــب كذلــك يعتــر
أنجــح وســيط تربــوي ميكــن أن يســاعد يف تعليــم التلميــذ
خصوصــاً يف هــذه املرحلــة التعليميــة التــي بــات معلومــاً
لــدى الجميــع مــدى أهميتهــا حتــى أنهــا تــكاد تكون حاســمة
يف بعــض األحيــان ،ويــرى أكــر املفكريــن أن اللعــب يلعــب
دوراً مهــاً يف حيــاة التلميــذ فضــاً عــن أنــه رضوري يف
عمليــة اإلمنــاء الجســاين.
واللعــب عنــد بياجــه هــو متثيــل خالــص مــن املعرفــة
فاللعــب والتمثيــل مهــان يف منــو الــذكاء ،ويــرى أيضــاً
بــأن اللعــب يشــكل عامــا أساســياً لنمــو التالميــذ معرفي ـاً
وعقليــاً واجتامعيــاً وانفعاليــاً وحركيــاً ،واللعــب الرتبــوي
أنــواع لــكل منهــا مفهومــه والغايــة املرجــوة منــه ،فاللعــب
الجامعــي يعلــم الضبــط الــذايت والخضــوع للجامعــة،
وتنســيق الســلوك ،وكيفيــة أداء الــدور املــوكل إليــه مــن
خــال النشــاط الــذي يشــرك فيــه.
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ويف اللعــب الفــردي يتعــرف التلميــذ عــى ذاتــه وقدراتــه،
وأماكــن الضعــف والقــوة التــي يتمتــع بهــا مقارنــة بزمالئــه.
وكلهــا مضامــن تســاعد التلميــذ يف تعــرف املعلومــة التــي
ينبغــي أن يتوصــل إليهــا ،وتزيــد مــن قــوة الصلــة بينــه
وبــن زمالئــه.
ويف ضــوء مــا تقــدم ونظــراً ملــا يتوفــر يف األلعــاب
الرتبويــة مــن مميــزات تزيــد دافعيــة التلميــذ ،وتحثــه
عــى التفاعــل مــع املــادة املدرســية يف جــو واقعــي وقريــب
مــن مداركــه الحســية.
ومــن هنــا نجــد أنــه مــن الواجــب علينــا أن نخــوض يف
البحــث عــن كيفيــة إيجــاد مفهــوم حديــث لأللعــاب
الرتبويــة التعليميــة ،وكيفيــة إيجــاد منهــج مســتقل لهــا
يكــون مثلــه مثــل املناهــج األخــرى ،وهنــا فــإن أكــر
املفكريــن يــرون أن التعلــم باللعــب يجــب أن يتمركــز حــول
ثــاث نقــاط .
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إقرأ أيضاً العدد الجديد ( )14من 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

مـعمرصد التعليم
للمزيد من املعلومات او ارسال أي مشاركات او أخبـار متصلـة بالتعليـم يرجى التواصـلنرشة
املسئول اإلعالمي  -بريـد إلكرتوين . mzemam@nfdhr.org :هاتف 730190823 :
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