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  مؤسسة فيصل الحسيني

 

 
 

 
 

Faisal Husseini Foundation 

 
 القدس

 2020أيار 
 

 متطلبات التعليم عن بعد، ومتطلبات العودة للمدارس في ظل جائحة كورونا
 

حول متطلبات التعليم عن بعد في حالة استمراره، ومتطلبات العودة للمدارس في ظل جائحة  تقدم هذه الورقة ملخصا  
الحسيني خالل  ورتهم مؤسسة فيصلودليل إجراءات ط دراسات ثالث معطيات. بنيت هذه الورقة على أساس كورونا

الخسائر  :نتتضمعلى المدارس بسبب الجائحة  ثرتأت مجموعة من الجوانب التي ىولاأل الدراسةت شملفترة الجائحة. 
التعليم بوطلبتها في االنخراط  معلميها /في الدخل التي تعرضت لها المدارس بسبب الجائحة، ومدى تجاوب معلماتها

راسة الثانية حول احتياجات تهيئة عن بعد، واحتياجاتها من أجهزة وتدريبات في حال استمر التعليم عن بعد. وجاءت الد
حول تقييم عمليات التدريب فجاءت األخيرة  أماة للمدارس في القدس في حال افتتحت المدارس أبوابها، يالبنى التحت

على  والتعليم خالل الجائحة وتحديد االحتياجات في حال استمرت، وتحديد الدروس المستفادة منها والتوصيات بناء  
علمين والمعلمات واألهالي والعمل مع الطلبة عن بعد. وجاء دليل اإلجراءات حول اإلجراءات الوقائية تجربة تدريب الم

 في المدارس في حال فتحت أبوابها.اتباعها  قترحالتي ي
 

م لذا استمر الحال على ما هو عليه و إ مستقبل طلبتناخطورة كبيرة على  تعكس دراسات المؤسسة التي بنيت عليها هذه األوراق
 حالة االستمرار في التعليم عن بعد وحالة فتح المدارس. ؛التدابير المناسبة في الحالتين تؤخذ

 
طلبتها، وفي عدم ة من ئبالم 12 مع ما يقدر بـ  في عدم تمكن المدارس من التواصل  الخطر الكبير يكمن ولىفي الحالة األ

 % من طلبتها إلى أجهزة.  8ها بشكل كاف رغم توفر أجهزة لديهم، والحاجة الملحة لـ  % من طلبت15تجاوب 
 المعلمين بشكل كبير /المعلماتفي تراجع جودة التعليم المقّدم للطلبة. فقد أشارت الورقة الثالثة إلى تركيز الخطورة الثانية وتكمن 

من تناول التعليم من خالل  المتدربات/ المتدربين تى المعلمات/ المعلمينتتمكن حعلى التعليم التلقيني بلقاءاتهم مع الطلبة ولم 
كما أشارت إلى حاجة بتجارب ونشاطات بسيطة.  ى معظمهمواكتفأو التفكير والحوار أو المشاركة بشكل كاٍف، البحث العلمي 

تخدام التكنولوجيا في التعليم، % إلى تدريبات على اس54% إلى إنترنت، و8% من المعلمات/ المعلمين إلى أجهزة و36ما نسبته 
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عاب لدوات واأل% من المعلمات/المعلمين إلى مهارات أخرى مرتبطة بالتعليم عن بعد. كما أشارت إلى عدم توفر األ45و
عسر تعلم بشكل لذين يعانون من بشكل عام ومع الطلبة امع الطلبة تنفيذ فعاليات  الكافية لدى الطلبة مما صّعبقرطاسية الو 

نفسية أو مادية . باإلضافة إلى   ا أشارت إلى فقدان التواصل التام مع الطلبة الذين يعاني أولياء أمورهم من ضائقةخاص. كم
 الحاجة الماسة للعديد منهم لتدريبات وأجهزة وأدوات، وخاصة أولياء األمور الذين يعاني أوالدهم من توحد أو عسر تعلم.

رس في انتقال العدوى بسهولة بسبب عدم توفر متطلبات البنية التحتية الالزمة وأهمها وتكمن الخطورة في حال العودة إلى المدا
 متر 1.5إمكانيات التباعد في مدارس مدينة القدس التي ال تحظى بمساحات مناسبة، فمعدل المساحة المتوفرة للطالب/ة هي 

طورة في عدم توفر عدد كاف  من الوحدات متر مربع وفق المقاييس العالمية. كما تكمن الخ 2، في حين يجب أن تكون  مربع
وحدة صحية في حين يجب أن يتوفر وفق عدد الطلبة  1,825الصحية والمشربيات. فيتوفر في كافة مدارس القدس الفلسطينية 

نقطة. وهذا في الحالت العادية وليس  2,292نقطة شرب، في حين يجب أن يتوفر  1,623وحدة صحية، كما يتوفر 2,200
 الوباء. في حاالت 

 الثالث مقترحات الحلول والتوصيات والتكاليف في الحالتين. دراساتويوفر دليل اإلجراءات وال
 

 األولى: دراسةملخص ال
تصورا  أوليا  حول احتياجات مدارس القدس الفلسطينية في مواجهة كورونا في حال تم فتحها، كما  دراسةتقدم هذه ال

 ن بعد في حال استمر ذلك.توفر معلومات حول االحتياجات للتعليم ع
مدرسة فلسطينية ال تتبع لبلدية  146من أصل مدرسة في القدس  17اسة احتياجات لقد ُبنيت هذه الورقة على أساس در 

 اإلحتالل، ومن ثم تعميمها على المدارس من هذه الفئة.
مت كعّينة للدراسة  17تشّكل هذه المدارس الـ  لفلسطينية التي ال تتبع لبلدية % من كافة المدارس ا12التي اسُتخد 

مدارس خاصة. بلغت نسبة طلبة هذه المدارس  9مدارس أوقاف عامة و 8االحتالل في القدس. ُكّونت العينة من 
طالبة وطالب( من كافة الطلبة في المدارس الفلسطينية في القدس التي ال تتبع لبلدية االحتالل ، فيما  %7,633 )17

 معلمة ومعلم( من كافة المعلمات والمعلمين في تلك المدارس. 620% )22المدارس  بلغت نسبة معلمي/ات هذه 
من الدخل السنوي للمدارس  %28لقد بّينت الدراسة مواجهة المدارس خسائر في الدخل وصلت بالمعدل إلى ما نسبته 

دوالرا  للمدرسة 166,000 . وبلغ معدل الخسائر حوالي %50المدارس الخاصة وصل ل  خسائر بعضعلما  ،الخاصة
دوالرا  للمدرسة  815% في المدارس التابعة لألوقاف العامة وذلك بمعدل 8.1 لخسائرفيما بلغت نسبة ا  الواحدة.
 الواحدة.

لم تتوقف المدارس التابعة لألوقاف العامة عن دفع رواتب أي من موظفيها، فيما توقفت المدارس التي تتقاضى من 
عن الدفع للمعلمين والمعلمات بعقود  % من موظفيها )مدرسة واحدة من أربع مدارس توقفت10البلدية عن دفع رواتب 

 % من معلميها ومعلماتها.26من االحتالل عن دفع رواتب  مؤقتة(، وتوقفت المدارس التي ال تتقاضى رسوما  
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% من معلمات ومعلمي المدارس 36بلغت نسبة المعلمات والمعلمين اللواتي/الذين يحتجن/يحتاجون ألجهزة إضافية 
 1,015ء  عليه تقّدر حاجة المعلمات والمعلمين في جميع المدارس الفلسطينية في القدس بـ  التي عبأت االستمارة، وبنا

 جهازا  .
في  المعلمين/% من المعلمات7.9الشتراك إنترنت  يحتاجون /يحتجن الذين/اللواتي المعلمين/بلغت نسبة المعلمات

 إلنترنت.معلم/ة في القدس الشتراك با 223العينة، وبناء  عليه يقّدر احتياج 
% من طلبة المدارس في العينة، وبناء  عليه يقّدر أن هناك 12.3بلغت نسبة الطلبة الذين يحتاجون ألجهزة بشكٍل ملٍح 

  جهازا . 5,640حاجة لـ  
%، فيما بلغت نسبة الطلبة الذين ال يتجاوبون 12 ـوبلغت نسبة الطلبة الذين انقطع االتصال معهم في مدارس العينة ب  

% من الطلبة لم يرغبوا بالتواصل مع 8%، فيما بينت الدراسة أن ما نسبته 15.2 ـ  ف مع التعليم عن بعد ببشكل كا
 مدارسهم رغم وجود أجهزة لديهم.

 
% من إجمالي عدد المعلمات 54لمهارات تكنولوجية  يحتاجون /يحتجن الذين/اللواتي المعلمين/بلغت نسبة المعلمات

 معلم/ة. 1,523دورة تدريبية لـ   76عليه تقّدر الحاجة األولية لتوفير والمعلمين في العينة. وبناء  
بلغت نسبة المعلمات والمعلمين اللواتي/الذين يحتجن/يحتاجون لمهارات تعليم عن بعد غير المهارات التكنولوجية بـ  

ليه يقّدر عدد المعلمات % من إجمالي عدد المعلمات والمعلمين في المدارس التي أجابت على االستمارة. وبناء  ع45
معلم/ة، وتقّدر الحاجة لتوفير  1,467والمعلمين اللواتي/الذين يحتجن/يحتاجون لدورات في مهارات التعليم عن بعد بـ  

 دورة تدريبية بشكل أولي. 73
 لقد عكست المدارس عدم قدرتها على تغطية معظم متطلبات الوقاية من فايروس كورونا في حال ُفتحت المدارس،

 والتي تم إدراج تفاصيلها في الورقة الثانية المبينة أدناه.
 

 الثانية: اسةدر ملخص ال
حول احتياجات تهيئة البنية التحتية في المدارس في حال فتحت أبوابها. وتشمل الورقة التي  تصورا   دراسةتقدم هذه ال

لوضع البنى التحتية  لحسيني، وصفا  ر من مؤسسة فيصل ابنيت على أساس دليل إجراءات الوقاية في المدارس المطوّ 
 مدرسة، وتحدد احتياجات هذه المدارس لتحقيق متطلبات الوقاية. 146في المدارس الفلسطينية في القدس وعددها 

 وضع البنى التحتية في المدارس:

توجيه الغرف الصفية للمعايير التصميمية العالمية للمدارس النموذجية، يجب أن تتوفر التهوية واإلضاءة الطبيعية ب وفقا  
متر مربع للطالب/ة داخل الغرفة الصفية وبحيث تكون مساحة  2في الجهة الشمالية من المبنى، وتخصيص ما معدله 
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طالب/ة،  250وحدة صحية لكل  12طالب/ة. كمعدل عام، يجب توفير  30متر مربع لما معدله  65الغرفة الصفية 
متر مربع، ناهيك عن توفر الساحات  75مساحة المختبرات عن طالب/ة، وأن ال تقل  100نقاط شرب لكل  5و

 والمالعب المناسبة لتلك األعداد لتكون متنفسا  آمنا  لهم. 

إن مدارس مدينة القدس في معظمها عبارة عن مباٍن سكنية تمت مواءمتها الستخدامها كمدارس، وال تتمتع بجميع 
ة. فبالمقارنة مع بيانات مديرية التربية والتعليم، نجد بأن المساحة المواصفات التي يجب توفرها في المدرسة النموذجي

 1.52متر مربع، وفي المدارس الخاصة  1.60المخصصة للطالب/ة في الغرفة الصفية في مدارس األوقاف تقارب 
 متر مربع، وتحتوي  48.31منها فقط على مختبر علوم بمعدل مساحة  96مدرسة، تحتوي  146متر مربع. من أصل 

 1,825متر مربع. تتوفر في المدارس جميعها ما مجموعه  44.60منها على مختبر حاسوب بمعدل مساحة  121
 45,850وحدة صحية نسبة إلى مجموع الطلبة الكلي البالغ  2,200وحدة صحية في حين يجب أن ال تقل عددها عن 

نقطة شرب يجب أن تكون متوفرة  2,292بـ  نقطة شرب مقارنة 1,623طالب/ة. أما مياه المشارب، فيتوفر ما مجموعه 
 في تلك المدارس.

 :احتياجات تطوير البنى التحتية في المدارس للوقاية من األوبئة

في ظل الحاجة السريعة لتوفير المالءمات الالزمة للمدارس، فإن التدخالت المطلوبة يجب أن تكون لتوفير المواد 
ام بتعليمات وتوصيات منظمة الصحة العالمية من حيث: التباعد االجتماعي، والعناصر األساسية الالزمة، وضمان االلتز 

منع االختالط والتالمس، والوقاية من العطس أو السعال بشكل رئيسي، وذلك من أجل انتظام العملية التعلمية في 
 مدارس القدس. التدخالت األساسية الواجب توفرها هي:

 ارتفاع حرارة أحد أفراد الطواقم أو الطلبة. يمكن توفير هذه الغرفة  غرفة خاصة للحجر المؤقت في حالة اكتشاف
من ضمن إمكانيات المدرسة الحالية، مثل تخصيص المخازن أو غرف األرشيف أو أي غرفة أخرى غير 
مستخدمة لهذا الهدف. في حال عدم توفر غرف إضافية، فباإلمكان تخصيص جزء من الساحة وتحديد حدودها 

ان عدم االقتراب من تلك المنطقة. يجب أن يتوفر أيضا  في المدرسة: موازين حرارة، كمامات، على األرض لضم
 قفازات من أجل المعاينة واتخاذ إجراء العزل في الوقت المناسب قبل حدوث أي حاالت عدوى.

 ليم. إن كان من قواطع شفافة بين الطلبة داخل الغرف الصفية، وذلك في حال كان متطلبا  من وزارة التربية والتع
الصعب تنفيذ هذا التدخل في المدارس ذات الصفوف الصغيرة، فباإلمكان توفير طواقي مع حاميات شفافة للوجه 
لكل طالب/ة. علما  أن اإلجراءات المعتمدة في حال العودة إلى المدارس توصي بأن ال يزيد عدد الطلبة في 
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سافة األمان بين الجميع. )قد يكون هذا العدد كبيرا  لبعض لضمان الحفاظ على م 15الغرفة الصفية الواحدة عن 
الغرف الصفية، وبالتالي يجب الحرص عل ضمان وجود مسافة التباعد الموصى بها، والعمل على تنفيذ نظام 
المناوبات(. كما من المهم أن تكون التهوية جيدة في الغرفة الصفية، وبالتالي يجب أن تكون النوافذ مفتوحة 

 تمر خالل الدوام.بشكل مس
 وخطوط للوقوف في الساحات والقاعات والمداخل وأماكن التجمع واالنتظار، غرف الصفيةخطوط التباعد في ال ،

وذلك لضمان التباعد بين الطلبة. يتوجب أيضا  تواجد لجان لمتابعة االنتظام وااللتزام بالمسافات المحددة، وتجنب 
بة واألفراد بضرورة عدم الوقوف مواجهة مع أي شخص آخر في حال حدوث اكتظاظ. كما باإلمكان توعية الطل

 التواجد في مساحات ضيقة مثل المصاعد.
  حامالت للمطهرات في الممرات والغرف الصفية والساحات وعلى مداخل المصاعد وداخلها، بحيث تعمل عبر

ها المتكرر. وباإلمكان المجسات لضمان عدم مالمستها من الجميع منعا  من حدوث أي عدوى لدى استخدام
 أيضا  توفير عند المداخل الرئيسية للمباني والوحدات الصحية.

  ماكنات محارم تجفيف األيدي تعمل عبر المجسات، في الوحدات الصحية والمطابخ وغرف المعلمين/ات. يجب
لية محددة أن يتم التخلص من المحارم في حاويات تفتح بالقدم وأن يتم التخلص من جميع األوساخ ضمن آ

 معتمدة من وزارة الصحة.
  حنفيات تفتح عبر كبسة بالقدم أو عبر المجسات، وذلك للوحدات الصحية والمشربيات. يجب االلتزام بتعليمات

أو تحدد استخدام المشربيات كونها تشكل موقع تجمع للطلبة، ويفضل   وزارة التربية أو وزارة الصحة والتي قد تمنع
طالب/ة الستخدامه/ا الشخصي ودون مشاركتها مع أحد آخر، أو أن يكون هناك مراقبة  توفير قنينة خاصة بكل

 خاصة لها لتنظيم استخدامها وعمل التعقيم الالزم حيث يلزم.
  سيفونات أوتوماتيكية للمراحيض، تعمل بالمجسات. يتم تركيب تلك السيفونات داخل السيفون الخاص بالمراحيض

 عبر مجس.الحالية، بحيث يتم تشغيلها 
  .مجسات لوحدات اإلضاءة، بحيث يتم تركيب واحد لكل غرفة لتشغيل وحدات اإلنارة أوتوماتيكيا  عند دخول الغرفة

باإلمكان اعتماد تركيب نظام أتمتة لهذا النظام في حال الرغبة بالتحكم بتوقيت تشغيل اإلنارة بدال  من الحاجة 
ل غرفة، حيث يمكن في حال وجود أو الرغبة بأن تكون األباجورات إلى إضاءتها بناء  على حركة األفراد داخل ك

 كهربائية في الغرفة أن يتم إدراجها ضمن هذا النظام مستقبال .
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 ( أبواب تعمل دون أيديswingبتحويل األبواب )  الحالية عبر تركيب حلق باب وقفل جديدين، مع توفير واقفات
 slidingأو كان  -أي يعمل عبر قفل مغناطيسي–لألبواب لفتحها عند الرغبة بذلك. في حال كان الباب إلكترونيا  

doors.فباإلمكان تركيب مجسات لها ، 
  ام.روبوتات للتنظيف، تقوم بفرك األرضيات وتنظيفها بشكل دوري خالل الدو 
  ،بوابات التعقيم والفحص على المداخل الرئيسية، والتي توفر التعقيم الكامل لكل فرد يدخل أو يخرج من المدرسة

مع فحص لدرجة الحرارة لكشف أي تغيرات تنذر باحتمال إصابة الفرد بالفايروس. يعتمد سعر بوابات الفحص 
كما باإلمكان  وميكانيكية خاصة عند مدخل المدرسة.على الكاميرات المستخدمة، وتتطلب وجود تمديدات كهربائية 

( بدالً من بوابات الفحص، وتوفير مرشات يدوية لتعقيم الزوار والطلبة بالكامل وحقائبهم، Tabletتوفير تابلت )

وجميعها ذات تكلفة أقل من تلك المقترحة للبوابات التي ال يمكن أن تخدم المدارس ذات الحجم الصغير وخاصة 

 وجودة ضمن مباِن مشتركة مع خدمات أخرى.تلك الم
 مليون دوالر لكافة مدارس القدس الفلسطينية. 9.5وتقدر التكلفة لضمان توفر كل ما يلزم بحوالي 

 
 

 الثالثة: دراسةملخص ال
لى ع بناء  وذلك  ،عن بعد وأيضا التعليم الوجاهيلمتطلبات العمل التدريبي في إطار التعليم  توصيات   دراسةال هقدم هذت

نيسان  30آذار و 7جائحة كورونا في الفترة ما بين  خاللتجربة طاقم مؤسسة فيصل الحسيني االستشاري التدريبي 
2020. 

 
يذكر أن المؤسسة تدعم المدارس في القدس عبر برنامج شامل يخدم مختلف مناحي العملية التعليمية من بنية تحتية 

مج إلى تطوير بيئات مدرسية ديمقراطية تعتمد التعلم القائم على البحث وأجهزة وأدوات وبرامج تدريبية. ويهدف البرنا
 العلمي والتفكير الناقد وتسعى لتعزيز قيم المساواة والعدالة وحقوق اإلنسان. 

 
رت المؤسسة استمارة تفصيلة حول عمل المستشارين التدريب عن بعد، طوّ في  ولغرض االستفادة من هذه التجربة

 . 9أن عدد المستشارين والمستشارات الذين عملوا خالل الفترة هو  علما   ،الفترة المذكورةوالمستشارات خالل 
 

على ما وصلها من مواد ومالحظات من المعلمات  على مشاهدات المؤسسة للتدريبات وبناء   كما تم إضافة توصيات بناء  
دراسة ثانية طورتها المؤسسة بناء على  فيما تم تعزيز التوصيات بمعلومات جاءت من الفترة.تلك والمعلمين خالل 
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مدرسة في القدس.  حيث قامت المؤسسة بتطوير استمارة خاصة بالمدارس حول االحتياجات التي ظهرت  17معطيات 
شاملة احتياجات تدريبية واحتياجات األجهزة لمعلميها وطلبتها واحتياجات بنية تحتية خاصة بالوقاية من  ،بهذه الفترة

ر هذا الجزء األخير من االستمارة بناء على مسودة دليل إجراءات الحماية من فايروس كورونا وّ ا، وطُ فايروس كورون
 داخل المدارس الذي طورته المؤسسة.  

 
مدرسة  12فقد عمل المستشارون/المستشارات مع معلمي ومعلمات  ،وبالعودة إلى معطيات الطاقم االستشاري التدريبي

 57متابعات خاصة بتهيئة طلبتهم لمسابقات المؤسسة. وقد شارك لى إضافة باإلمل فردي من خالل ورشات تدريبية وع
معلم  31معلم ومعلمة عبر ورشات في صعوبات التعلم والدستور المدرسي والبحث العلمي في التاريخ، فيما شارك 

معلم ومعلمة في تهيئة  16ارك ومعلمة في التدريب الفردي في صعوبات التعلم والبحث العلمي في العلوم الطبيعية، وش
 . دعم في مجال إرشاد الطلبة خالل الجائحةمرشدات من  3طلبتهم لمسابقات البحث العلمي والقراءة، فيما استفادت 

ولية أمر عبر ورشات جماعية.  45بشكل فردي ومع  بناتهم/ولية أمر وأوالدهم 79عمل طاقم صعوبات التعلم مع 
ومختصتان في الجوانب اإلدراكية والنفسية من استكمال العمل كما هو مخطط له في مجال نت المستشارة الرئيسية تمكّ 

وكيفية العمل معهم في سن المراهقة، بينما  بناتهم/التوعية في صعوبات التعلم وفي تثبيت المهارات اإلدراكية لدى أوالدهم
 عملت مختصة ثالثة بدعم األمهات في تخطي المرحلة الحالية.

في االنتقال اليومي بين الفعاليات، وإدارة  استقاللية أوالدهمأم وأوالدها بشكل فردي لدعم  15ار التوحد مع وعمل مستش
 واالستقاللية في مهارات الحمام والمهارات المعيشية المنزلية. ،الوقت الذاتي، والتواصل الوظيفي، واالستقاللية في اللعب

 
تدريب الذي تم، وذكروا عدة قصص نجاح، رغم الفترة الوجيزة من العمل. ن/ات رضاهم عن اليلقد أبدى معظم المستشار 

وعكست تجربتهم نجاح التدريبات عن بعد بشكل أكبر من التدريب الوجاهي في إطار تدريب األهالي ضمن ورشات 
ب الفردي مع قت التجربة في إطار التدري، كما تفوّ جماعية وضمن تدريبات فردية تضم األم و/أو األب والطالب/ة معا  

بالمقارنة مع التدريب الوجاهي في حاالت  والذي ال يحتاج لتفاعل مع الطلبة. فيما أظهرت ضعفا   المعلمين/المعلمات
 التدريب الجماعي للمعلمات والمعلمين، والتدريب الفردي الذي يحتاج لتفاعل مع الطلبة.

 
على من تمكنوا من  ا  مقتصر كان أثر هذا النجاح  ورغم إبداء المستشارين/ات رضاهم عن التدريب ونجاحه، إال أن

ستهان به من الطلبة واألهالي التواصل مع المدربين والمدربات من المعلمات والمعلمين واألهالي والطلبة. فهناك عدد ال يُ 
 نتههزة لديهم. ووفق ما بيّ جالذين انقطع تواصلهم مع مدارسهم ومع مختصي ومختصات المؤسسة بسبب عدم توفر أ

% من طلبتها، وهذه 12المعدل لم تتمكن المدارس من التواصل مع بمدرسة في القدس، ف 17ـدراسة المؤسسة الخاصة ب
نسبة ال يجوز االستهانة بها. كما أشار المستشارون والمستشارات إلى عدم تمكنهم من التواصل مع مجموعة من األمهات 

لم يكن هناك تجاوب من طرفهن ما قبل الجائحة. وعدم التواصل باألساس و نفسية ومادية اللواتي يعانين من ضائقة 
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الحالي ينذر بإمكانية تراجع وضع أوالدهم النفسي واإلدراكي والتعليمي، حيث فقدوا التواصل مع المدرسة والمختصات 
 والمختصين الذين كانوا يعملون معهم داخل المدرسة بالرغم من عدم تواصل أولياء أمورهم.

 
ات المستشارين/ المستشارات إدخالهم لتغييرات في إطار تحضيرهم للتدريب، وتنفيذهم له وطرق تواصلهم وأظهرت إجاب

نقطة  15نقطة، فيما تم تحديد  15مع المتدربين ساهمت في إنجاح تدريبهم عن بعد، وتم جمع هذه التغييرات في 
 على إجاباتهم. توصية بناء   14دروس مستفادة و 9صعوبة واجهها الطاقم االستشاري التدريبي خالل عملهم، وتم تحديد 

 
األولى خاصة بعمل المؤسسة والثانية تحتاج لتضافر  ؛فت ضمن مجموعتيننّ أما التوصيات التي خرجت بها المؤسسة فُص 

 التوصيات  كاآلتي: اوجاءت مجموعت .جهود وزارة التربية والتعليم والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني
 

 ة بعمل المؤسسة:التوصيات الخاص
 توصيات لها عالقة بتنظيم العمل خالل الطوارئ:

 عن بعد. تطوير دليل آللية تنظيم العمل التدريبي خالل حاالت الطوارئ التي تتطلب عمال   -1
 تطوير مادة تدريبية حول كيفية التحضير للتدريب عن بعد وتنفيذه وتقييمه. -2
 ليم عن بعد.تطوير تطبيقات خاصة برصد تطور الطلبة خالل التع -3
 

 توصيات لها عالقة بتنفيذ التدريب مستقبال  
 المعلمين/وخاصة مع األهالي والتدريب الفردي للمعلمات استخدام التدريب عن بعد ليدعم التدريب الوجاهي مستقبال   -1

 الذي ال يحتاج لتفاعل مع الطلبة.
والتفكير الناقد عن بعد، حيث لوحظ توجه على تنفيذ التعلم القائم على البحث العلمي  المعلمين/تدريب المعلمات -2

إلى التعليم التلقيني خالل عمليات التعليم عن بعد أو االكتفاء بالتجارب  المتدربين/المتدربات المعلمين/غالبية المعلمات
ت المعلماالمعلمون/ت /البسيطة والنشاطات من دون تطويرها ألبحاث أو تطوير مهارات التساؤل والتفكير حولها. وواجه

صعوبة في تنفيذ هذا النوع من التعليم مع الطلبة الذين لم يسبق لهم أن تدربوا على مهارات البحث العلمي بشكل وجاهي. 
على توفير كافة متطلبات أدوات البحث  المعلمات إشكاليات في عدم قدرة الطلبة المدربين سابقا  المعلمون/ت /فيما واجه

اث في العلوم الطبيعية، ما أدى إلى إلغاء متطلب التكرار في أحيان واالكتفاء بحوخاصة في حالة وجوب التكرار في األ
على تناول نصوص مادة التاريخ من  الطلبةالمعلمات صعوبة في حث المعلمين/ت بعض /بالنتيجة األولى. فيما واجه

م بهذا الجانب لعدم وجود من ناحية وعدم االهتما الطلبةمنطلقات تحليل ومقارنة واستنتاج بسبب الضعف المعرفي لدى 
اللغة العربية والدين في تدريب طلبتهم خالل الجائحة على  معلمي/عالمات خالل التعليم عن بعد. ورغم نجاح معلمات
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مناقشة قصص القراءة وإثارة حوار حولها عبر مجموعات الواتس آب، إال أنهم لم يتمكنوا من ممارسة اآللية خالل التعليم 
 تركيزهم على جوانب القواعد واللغة.العادي وظهر أكثر 

استخدام آلية التحكيم عن بعد للمسابقات التي ال تحتاج لعمل يدوي والتي تقتصر على المقابالت كتحكيم أبحاث  -3
  العلوم اإلجتماعية ومناقشة كتب مسابقة القراءة.

من التواصل  المتدربين/اتالمتدرب المعلمين/ن المعلماتتكثيف العمل مع األهل، حيث عكست التجربة عدم تمكّ  -4
ف الصف. وأظهرت اضطرار األهل للتدخل المكثّ  داخلالدائم مع الطلبة واإلشراف على تعلمهم بنفس الطريقة التي تتم 

إضافة تدريبات خاصة في حاالت الطلبة الذين يعانون من توحد أو من صعوبات تعلم، ما أبرز الحاجة إلى ضرورة 
واستخدام التكنولوجيا وتطوير الوسائل التعليمية المنزلية من ناحية وتدريب األهل على  لألهل في مجاالت تنظيم الوقت

 كيفية تعليم أوالدهم.
، حيث يتم عادة تدريب األهل ضمن دورات العمل مع الطالب/ة واألهل سويا   ،في إطار برنامج صعوبات التعلم -5

  .جماعية دون تواجد الطلبة، ويتم العمل مع الطلبة بشكل منفصل
بحث سبل التواصل مع "األهل والطلبة في ضائقة" خالل الطوارئ. حيث انقطع التواصل مع مجموعة من األهل  -6

 في ضائقة رغم كل المحاوالت.
 .ات/والمتدربين ات/نترنت ومساحات الكالود لمن يحتاج من المدربينجهزة، واشتراكات اإلتوفير األ -7
 متدربين وتدريبهم على تطويرها.توفير المواد واأللعاب التعليمية للطلبة ال -8
 التركيز على التواصل اإلنساني الداعم مع المتدربين وليس فقط المهني. -9
 

 التوصيات العامة 
ر له ما يلزم من احتياجات تدريبية أبرزت إجابات المستشارين الحاجة إلى وجود نظام يحكم التعليم عن بعد، ويوف  

 قبته وتقييمه. واحتياجات بنية تحتية، ويطور آليات لمرا
 توصيات خاصة بتطوير إجراءات

ال بد من  ،لضمان تعاون كافة األطراف من طلبة وأهالي وطواقم تعليمية في تفعيل عملية التعليم عن بعد -1
لزام كافة أطراف العملية التعليمية/التعلمية بالتعليم والتعلم عن بعد، في تطوير ما يلزم من إجراءات رسمية إل

 لكتروني فقط. أنه ليس بالضرورة أن يكون التعليم عن بعد عبر التواصل اإل طلب ذلك. علما  تتالحاالت التي 
هناك حاجة لتوفير برنامج  ،لضمان تمكن كافة األطراف من االلتزام بالتعليم عن بعد في حاالت الطوارئ  -2

ر على التدريب على تدريبي عام يعمل على تقديم التدريب لكافة أطراف العملية التعليمية، والذي ال يقتص
ر وتنفيذ تعليم عن بعد للمعلمات على كيفية التخطيط والتحّض  استخدام األجهزة والبرامج وإنما يتضمن تدريبا  

والمعلمين، وتدريب في كيفية تعليم الطلبة مهارات التعلم الذاتي القائمة على البحث والتفكير الناقد. إضافة إلى 
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قت لكافة األطراف، وتدريبات في إطار تطوير الوسائل التعليمية المنزلية تدريب على كيفية تنظيم الو توفير 
 وتصليح األجهزة اإللكترونية. 

ال بد من تطوير منهجيات البحث العلمي والتفكير الناقد في  ،لضمان تطوير مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة -3
بة على تطوير مهارات التعلم عبر البحث على تدريب الطل المعلمين/رات التعليمية وتدريب المعلماتالمقرّ 

العلمي والتفكير الناقد والحوار. وال بد من تطوير برنامج خاص بقراءة النصوص المفتوحة من روايات محلية 
 وعالمية قائمة على قيم المساواة والعدالة وتعلي من شأن البحث والتفكير. 

 م من ممارسة تعليم عن بعد. توفير ما يلزم من أجهزة وأدوات لكافة األطراف لتمكنيه -4
  نترنت وتوفيرها بشكل مجاني للطلبة المعوزين.رفع خدمة اإل -5
 كد من المصداقية العلمية.ألمتابعة ما يتم تعليمه للطلبة عن بعد للت عالي طار مهنيإيجاد إ -6
في التعليم  ال بد من إيجاد صيغة لالستمرار ،لضمان إمكانيات االنتقال للتعليم عن بعد في أي ظرف مستقبلي -7

عن بعد عبر ضمان وجود حصة واحدة على األقل لكل صف تقدم عبر التعليم عن بعد، وتضمن قيام كل 
 بممارسة التعليم عن بعد. ات/المعلمين

 
 


