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 مقدمة التقریر
 

 ریوكو تسونیوشي
 

 أستاذ جامعي، كلیة التربیة للتعلیم 
 المقارن بجامعة طوكیو

 
 
 

جرى إعداد ھذا التقریر بحیث یتمكن القراء من غیر الیابانیین من الوصول إلى األفكار 

في المناھج  توكوبیتسو كاتسودو، توّكاتسو)التي تقود ما یُسمى بالنشاطات الخاصة (اختصاًرا 

مل الدراسیة الیابانیة*. یُنظر إلى النشاطات على أنھا توفر أحد األسس الرئیسیة لتعلیم الطفل الشا

 في العملیة التعلیمیة الُمعاصرة في المدارس الیابانیة.

 
وعلى الرغم من أن تعلم المعلم التعاوني في ھیئة األسلوب الیاباني "دراسة الدرس" 

قد جذب انتباه عالمي في السنوات األخیرة، إال أن النموذج الیاباني لتعلیم الطفل الشامل والذي 

ال یُرى بدوره على أنھ أساس التطور األكادیمي فقط، وإنما التطور االجتماعي، والعاطفي، 

ي أیًضا، لم یكن جاھًزا للعرض على القراء العالمیین. یأمل ھذا التقریر في تغییر ھذا والبدن

الوضع من خالل توفیر معلومات حول العماد األساسي لتعلیم الطفل الشامل في الیابان ــــ 

 .توّكاتسو

 
یُعد التطویر المتزن لجوانب الطفل االجتماعیة والعاطفیة واألكادیمیة باإلضافة إلى 

أموًرا  توّكاتسوغرس المھارات التعاونیة ومھارات التواصل البیني إلخ والُمستھدفین من قِبل 

 للقراء توّكاتسومثار اھتمام تتشاركھا العدید من الدول. وبالتالي، یُؤمل أن توفیر معلومات حول 

من غیر الیابانیین سیفتح الطریق لعقد مقارنات بین الممارسات الیابانیة والممارسات المكافئة 

في دول أخرى. وھو ما قد یساعدنا في سعینا نحو اإللمام بكیفیة مواجھة مثل تلك االھتمامات 

 العالمیة بشكل أفضل.

 
 

، الرئیس، ریوكو تسونیوشي)، kakenhi( C)21530873(*تَلقّى ھذا التقریر تمویالً من المنحة الحكومیة للبحث العلمي 
وزارة التعلیم، والثقافة، والریاضة، والعلوم والتكنولوجیا. كما أرغب في توجیھ الشكر إلى مجموعات المعلمین التي قدمت 

 االدلة اإلرشادیة كبادرة تعاون منھم.
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 توّكاتسوتوصیة بالنشاطات الخاصة، 
 

 كازوھیكو نانبو
 الرئیس

 الجمعیة البحثیة لفعالیات المدارس الیابانیة 
 للمدارس االبتدائیة

 
 
 
 

 
توكوبیتسو یُلقي ھذا التقریر الضوء على ما یُسمى بالنشاطات الخاصة (اختصاًرا 

) في الیابان. إن النشاطات الخاصة لیست مواًدا، وإنما نشاطات تُجرى ضمن كاتسودو، توّكاتسو

االبتدائیة والثانویة الدراسي: حیث تنخرط المدارس في النشاطات الخاصة منھاج المدارس 

كجزء من سیر المنھاج الرسمي. وفي الیابان، تُسھم ھذه النشاطات في تشكیل الشخصیة الفردیة 

 وتطویر كل طفل اجتماعیًا.

ویر تُبنى المدارس الیابانیة كمجتمعات قائمة على تعلیم الطفل الشامل، كما یُنظر إلى تط

الطفل الشامل باستخدام النشاطات الخاصة على أنھ سیوفر األسس الضروریة لإلنجاز الدراسي. 

تُمیز النشاطات الخاصة نمط التعلیم الیاباني التعاوني، وال تُعد مبالغة حین نقول أن النشاطات 

 الخاصة تمثل األعمدة الرئیسیة لنموذج التدریس الیاباني.

لقیام بالنشاطات الخاصة. كما أنھ یعرض أسالیب إدارة یعكس ھذا التقریر كیفیة ا

الَصفیّة أیًضا. وأتمنى أن یوفر ذلك فرصة للقراء حتى یعتادوا على أوجھ النشاطات الخاصة 

 المتعددة في النموذج الیاباني.
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 : مقدمةالتوّكاتسوعالم 
 ریوكو تسونیوشي

 

 

 التدریستنمیة الطفل الشامل في 
 
تعمل ھذه المقدمة على تعریف القارئ غیر الیاباني ببعض من 

" قبل التوّكاتسوالسمات الرئیسیة لتعلیم الطفل الشامل الیاباني التعاوني "

 اإلرشادیة. التوّكاتسواالنتقال إلى الترجمات المأخوذة عن أدلة 

 
 المناقشات الَصفیّة: ُمكّون رئیس في النشاطات الَصفیّة

جراء المناقشات الَصفیّة في ظل قیام الطالب بدور الُمنسقین یُعد إ

جزًءا ُمِھًما من النشاطات الَصفیّة، وبالتالي فإنھ یَُشّكل جزًء رئیسیًا من 

. تعزز النشاطات الَصفیّة من التواصل بین أعضاء الصف، كما التوّكاتسو

فرصة أنھا تبني مجتمع الصف الدراسي. وفي نفس الوقت، توفر لكل طالب 

تنسیق المناقشات، والعمل في مجموعات تعاونیة، والعمل باستقاللیة نسبیة 

 ھا.\عن المعلم في أثناء التعاون مع أقرانھ

وذلك خاصة مع األطفال األصغر سنًا ممن یتمتعون بخبرة قلیلة في 

التنسیق والعمل مع بعضھم البعض. حیث أن عناصًرا مثل بطاقة "التواصل" 

) والتي تحتوي بداخلھا على مكونات 2و 1القسمین رقم  ) (انظرھاناشیاي(

رئیسیة لما یجب على ُمنِسقي المناقشة الَصفیّة تغطیتھ تساعد الطالب على 

 الشعور بالثقة أمام الصف.

كما یُمارس في الیابان ھو أنھ یَُشّكل جزًء من  التوّكاتسوإحدى سمات 

. بالنسبة للمعلم، فإنھ یمثل كالً تعاونيمجتمع َصفّي ومن بناء  تعلیم الفرد الشامل

 من أسالیب تطویر الشخصیة وأسالیب إدارة الصف الفعالة.

من المتوقع مشاركة كافة األطفال. ونتیجة لذلك، یجري إعداد النشاطات 

ُمنسق للمناقشة \بطریقة یمكن حتى ألكثر األطفال خجالً القیام بدور مراقب

یختلف عن اختیار األطفال "الذین یمكن االعتماد علیھم" الَصفیّة بفعالیة، وھو ما 

الحتالل األدوار القیادیة. ویكمن الھدف في أن كل طفل، خاصة ھؤالء الذین قد 

ال تمتعون بقدرة جیدة على التواصل، والتعاون، والقیادة، قد یتعلم من خالل 

عضًوا ھا على أن یصیر \ھا السمات الجوھریة التي ستساعده\مساعدة أقرانھ

 فعاالً في المجتمع فیما بعد.

ومع ذلك، ونظًرا للشمول كافة األطفال بشكل متساٍو، یمیل بعض 

المعلمین إلى توحید خطوات المناقشة الَصفیّة بشكل مفرط بحیث یتمكن أي 

طفل من التكیف مع العملیة. قد یتعارض ذلك مع استقاللیة الطالب. عندما 

الظھور كبروفة مسرحیة. وھناك طریقة  تصیر المناقشات ُموحدة، تبدأ في

أكثر انتاجیة، وھي تشجیع الطالب على دعم بعضھم البعض. ویتناسب ذلك 

وھو تشجیع دعم الرفیق الذي یسمح للمعلم  االستقاللیة التعاونیة،وھدف 

في  باالبتعاد ُمفسًحا المجال بحیث یتمكن األطفال من معرفة كیفیة العمل

خدام المكثف للمجموعات الصغیرة ھذا الھدف. موقف تعاوني. یعكس االست

عبارة عن أعمال روتینیة. لذا، یتمكن  التوّكاتسویُعد العدید من نشاطات 

األطفال من القیام بالنشاطات حتى في ظل غیاب المعلم. ومع ذلك، ففي 

الحاالت التي تكون فیھا اإلجراءات والمحتویات روتینیة للغایة بحیث ال 

للعفویة، أو في الحاالت التي یكون المعلم فیھا قد قرر یكون ھناك مساحة 

كافة المحتویات ویقوم األطفال فیھا بتنفیذ الخطوات ببساطة، وحتى عندما 

ال یكون المعلم موجوًدا ویبدوا أن األطفال یتحركون بملء إرادتھم، فإن 

یة كُسبل لتعلم الطالب بتعاون التوّكاتسو االستقاللیة تطل سطحیة. ولكي یعمل

 واستقاللیة، یجب أن یكون ھناك مساحة لعفویة الطالب.

 

 المسؤولیات الصفیّة

في الصفوف الدراسیة الیابانیة، من المتوقع من التالمیذ والطالب 

المشاركة في تحمل مجموعة من المسؤولیات الجوھریة لبناء المجتمعات 

 الَصفیّة والمدرسیة.

أعماالً روتینیة مثل تنظیف الصفوف ھناك أنواع من النشاطات التي تُعد 

الدراسیة وأماكن ُمحددة في المدرسة باإلضافة إلى حمل طعام الغداء 

) ذات أھمیة جوھریة لرفاھیة توبانوتقدیمھ. تعد ھذه األعمال الروتینیة (

الصف الدراسي والمدرسة. لذا، یشارك الجمیع في مرحلة ما. یتم تعیین 

وني: وبالتالي تُستخدم مجموعات صغیرة. األعمال الروتینیة كمشروع تعا

) لھذا نیتشوكوكما یوجد تلمیذ (تالمیذ) یقوم بدور ُمنسق الصف للیوم الواحد (

الیوم. یتم تناوب األعمال الروتینیة بحیث یُجرب جمیع األفراد أدوار الصف 

 الدراسي الروتینیة، كما یُسھم الجمیع في اإلدارة األساسیة للفصل الدراسي.
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) والتي َككاريتوافر أنواع من نشاطات المجموعات الصغیرة (كما ت

یمكن للطالب اختیارھا، حیث یتوافر من خاللھا المزید من استقاللیة 

الطالب. ستشتمل األمثلة في المدرسة االبتدائیة االعتناء بكتب الصف 

 الدراسي والحیوان األلیف الخاص بھ.

أیًضا فعالیات المدرسة، باإلضافة إلى النشاطات الَصفیّة، ھناك 

 ومجالس الطالب، والمنتدیات

والتي تُشكل جمیعھا جزًء من مجتمع الصف  —المدرسیة أیًضا 

المدرسة وتطویر الطفل الشامل. كما یتضمن المنھاج فترة من \الدراسي

 التعلیم األخالقي كجزء من تعلیم القیم.
 

 إدارة الفصل الدراسي

بإدارة الصف الدراسي من  التوّكاتسوكیف ارتباط  2یُبیّن القسم رقم 

وجھة نظر المعلم. لقد تم التعامل مع كل شيء بدًءا من تشجیع الطالب على 

اكتساب أنماط واتجاھات سلوكیة معینة (مثل األناقة، والرغبة في التغلب 

) وصوالً إلى مساعدة الطفل 12على عدم حب شخص ما لطعام بعینھ، ص 

 ھذه الفئة.مفرط الخجل أو العدائیة في 

ومع ذلك، یُعد التھدید الشائع الذي یسري بین النشاطات المتنوعة 

 بشدة تأكیًدا على العالقات البینیة وعلى تشجیع التعاون النابع من الذات.

المدارس عبارة عن أماكن تتم إدارتھا. وبالتالي، ال یتمتع الطالب 

التأكید على "باالستقاللیة" التامة في ظل ھذا النموذج حتى في ظل 

والذي یوفر  1االستقاللیة بوضوح. یمكن رؤیة ذلك بوضوح في القسم رقم 

أمثلة للوقت الذي ال ینبغي فیھ ترك توجیھ المناقشة لألطفال (عندما یبدأ 

 األطفال في نقد زمیل لھم بشكل جماعي).

 

 عالمات استنتاجیة

 في الیابان. التوّكاتسوقّدم ھذا القسم مقدمة مقتضبة عن 

دیموقراطیًا أو  التوّكاتسواآلن، یجب إضافة أنھ یمكن تعزیز نشاطات 

بغیر ذلك اعتماًدا على الُمثُل الموجھة لھم. وال یضمن التأكید على التعاون 

والطفل الشامل دیموقراطیة األھداف تلقائیًا. كما أنھ من الواضح أن 

نشاطات في حاجة إلى التوجیھ من قِبل ُمثُل أخرى مثل احترام اآلخرین ال

المختلفین باإلضافة إلى اإلحساس بالعدل. وال یوجد داعِ لذكر أنھ في أي 

فقط، ال تعكس الممارسات الفردیة لمعلمین  التوّكاتسو مثال، ولیس ما یخص

 بعینھم الُمثُل.

، مثل المناقشة التوّكاتسو رومع ذلك، تتمیّز األدوات المستخدمة لتطوی

الَصفیّة/ ونشاطات المجموعات الصغیرة بالمرونة، ویمكنھا حمل الكثیر من 

المعاني المختلفة حیث أنھا تتناسب ومختلف سیاقات الصف والمدرسة. 

بالتالي، ینبغي أال تُرى الترجمات التالیة على أنھا ُكتیبات إرشادیة أكیدة، 

تعاونیة مستمرة للمعلمین الیابانیین في أثناء محاولتھم تحقیق ولكن كمناقشة 

 إدراك أفضل ألھداف تعلیم الطفل الشامل.
 

 

 مالحظة

تعلیم الفرد الشامل، التعلم التعاوني، التعاون الجماعي  األسس اإلرشادیة:

 االستقاللي، والصف الدراسي والمدرسة كمجتمع.

لروح؛ مھارات التواصل، تطویر متوازن للعقل، والجسم، وا الھدف:

 والمھارات التعاونیة (مساعدة اآلخرین، والقدرة على العمل والقیادة 

 في جماعة)

(الغداء، والتنظیف، وفعالیات المدرسة،  نشاطات ُمصممة لتعلیم الفرد الشامل:

 والصفوف الدراسیة، إلخ)

 ال یوجد كتب دراسیة لھذه الفترة
 

 

 
 

یغسلون أسنانھم بالفرشاة كجزء من اكتساب (مالحظة: صورة ألطفال 

 عادات أساسیة في مدرسة ابتدائیة.)
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 1القسم رقم 
 

 النشاطات الَصفیّة
 

مأخوذة من دلیل معلمي المدارس االبتدائیة اإلرشادي للنشاطات الَصفیّة والذي أعدتھ مجموعة 

"، توكوبیتسو كاتسودوماتشیدا االبتدائیة" البحثیة، وحدة النشاطات الخاصة ""مدرسة مدینة 

2009 

 
 
 
 

（『早わかり 学級活動 2009 年度ハンドブック』 町田市公立小学校教育研究会 特別活動部 , pp. 2-23.） 
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 ما ھو توكوبیتسو كاتسودو (توّكاتسو)؟
 
 
 
 

 التوّكاتسوأھداف  1
المأخوذ عن وزارة التعلیم،  للتوّكاتسو(فیا یلي التعریف الرسمي 

 )الدورة الدراسیة

 

 )الدورة الدراسیة المدرسة االبتدائیة (من

تھدف نشاطات المجموعات الفعّالة إلى تحقیق تنمیة متزنة جیًدا للعقل 

والجسم وتشجیع الشخصیة الفردیة. إذ أن المشاركة في المجموعة تساعد 

بناء موقف نشط وإیجابي تجاه تحسین الحیاة المدرسیة والعالقات على 

الشخصیة. وفي نفس الوقت، ینبغي أن تعمق موقف كل طفل تجاه الحیاة 

 )1وقدرتھ على بذل قصارى جھده. (

 

 )الدورة الدراسیة التعلیم اإلعدادي (من

تھدف نشاطات المجموعات الفعّالة إلى تحقیق تنمیة متزنة جیًدا للعقل 

والجسم والمزید من الفردیة. إذ تساعد المشاركة في المجموعة والمجتمع 

على بناء موقف نشط وإیجابي تجاه التعاون مع اآلخرین لتحسین الحیاة 

الیومیة. كما أنھ البد علیھا من تأصیل وعي كافة الطالب بكونھم آدمیین 

 )2ومن قدرتھم على إخراج أفضل ما لدیھم. (

 

لكالً من المدرستین االبتدائیة  الدورة الدراسیةمالحظة: لقد روجعت 

السابقة،  الدورة الدراسیة) یُعوض عن األجزاء الُمراجعة من 1واإلعدادیة. (

) یًعوض عن األقسام الُمِھمة لعقد المقارنات بین المدارس االبتدائیة 2(

 واإلعدادیة.
 

 

 

، تُشكل النشاطات الفعالة في كل من المدارس االبتدائیة واإلعدادیة

) ذات أھداف توكوبیتسو كاتسودوالُمدرجة أعاله جزًءا من نشاطات خاصة (

مختلفة عن النشاطات التعلیمیة األخرى. بصیغة أخرى، یتمتعون بوظائف 

خاصة ال یمكن تنفیذھا في المواد الدراسیة األكادیمیة، أو التعلیم األخالقي، 

للنشاطات الجماعیة الفعالة أن تضع مستوى أو الدراسات التكمیلیة. البد 

تطور التالمیذ وفردیتھم في االعتبار باإلضافة إلى توقیت تشكیل 

 المجموعات؛ ولكن بشكل عام، فإنھم یتمتعون بالشروط التالیة.

 إرشادات لنشاطات جماعیة فعالة

یجب على كافة أعضاء المجموعة المساعدة على اتخاذ قرار حیال الھدف  -أ-

 النشاط. یجب أن یتمتع الجمیع بفھم مشترك للھدف.من 

یجب أن یفكر الجمیع في أسالیب وخطوات تنفیذ ھذا الھدف ویتحدثون  -ب-

 عنھ ومن ثم یتعاونون.

یجب على كل فرد مشاركة المسؤولیات؛ یجب أن یكون ھناك فھم  -ج-

مشرك لدور كل فرد. یساعد وضع الھدف من النشاط في االعتبار كل عضو 

 ى االضطالع بمسؤولیتھ/ھا بسالسة.عل

یجب احترام أفكار وآمال كل فرد النابعة من قریحتھ. سیُعزز ذلك من  -د-

 الترابط بین التالمیذ.

 شعور باالنتماء؛ وعي بالتضامن. -ھـ-

بینما یزداد تقدیر أعضاء المجموعة آلراء كل منھم الجیدة، سینتج عن  -و-

 واحترام متبادل.ذلك تبادل حر لألفكار 
 

 
مثلما ھو في المواد  توكوبیتسو كاتسودویُعَد اإلرشاد الفعال ُمھًما في 

الدراسیة األكادیمیة والتعلیم األخالقي. یجب الحفاظ على التوازن بین 

، حیث یتمتع وتوكوبیتسو كاتسودوالصفوف الدراسیة األكادیمیة واألخالق 

 التوّكاتسوكل منھم بوظیفة مختلفة. البد من إیالء اعتبار خاص لألخالق و

 الذي ال یوجد كتب دراسیة لھ.

 
 

المعلم الدور الرئیس في نجاح النشاطات الَصفیّة: یمكنك یلعب 
 رؤیة االختالف في كیفیة عمل َصفیّة (جاكیو) بشكل جید!

 

 "توكوبیتسو كاتسودووظیفة النشاطات الخاصة " 2

على أنھ تعزیز اتجاه ما لدى كل طفل للقیام  التوّكاتسوقد نُعّرف الھدف من 

بالدور المنوط بھ في تحسین حیاة المجموعة/المدرسة. في التعلیم اإلعدادي، 

یجري توسعة ھذا الوعي لیشمل المجتمعین المحلي والشامل. بعبارة أخرى، 

في عالم الیوم،  .تطویر الشعور بالمسؤولیة المجتمعیة :التوّكاتسویَُشّكل جوھر 

نواجھ العدید من المشكالت مثل العالقات الشخصیة السطحیة بین 

التالمیذ/الطالب باإلضافة إلى نقص الوعي المجتمعي واألخالق االجتماعیة. 

تنمیة القدرة على بناء عالقات شخصیة ولھذا السبب، فقد تم التأكید على 
 التوّكاتسوفي أھداف  ةأقوى، والدافعیة، والقدرة على المشاركة المجتمعی

 الحالیة بین طیات اإلرشادات التعلیمیة الجدیدة.
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 )جاكیو كاتسودوتعلیمات النشاطات الَصفیّة ( 3
یجب أن تكون المدرسة مكانًا ممتعًا یشعر فیھ الجمیع باالسترخاء. 

یتمتع كل طفل بقدرات/مھارات، واھتمامات/تفضیالت مختلفة. ویُعد الصف 

لمحوریة الكتشاف نقاط الطفل الجیدة وتطویرھا. أوالً، من الدراسي النقطة ا

الُمِھم للمعلم أن یكون على درایة بكل نقاط الطفل الجیدة، وأسلوب تفكیره، 

ووضعھ األفكار معًا وفي نفس الوقت تطویر شعور بالثقة. یتعلم الطفل من 

ب خالل مختلف األنشطة أن یفكر من خالل وجھة نظر زمیلھ وأن یقبل أسالی

التعبیر واآلراء المختلفة. ونتیجة لذلك، تصیر األنشطة الَصفیّة ُمنقحة. إن 

 (النشاطات الَصفیّة). كاتسودو-جاكیوالنشاطات الفعالة ھذه ھي ما نعنیھ بـ 
 

 ترتیب النشاطات الَصفیّة 4

الدورة إن محتوى النشاطات الَصفیّة ُمحدد كما ھو ُمدرج أدناه في 
 (من وزارة التعلیم). الدراسیة

 

 

 
 الھدف من النشاطات الَصفیّة )1(

یشارك  .تساعد النشاطات الَصفیّة على بناء العالقات الشخصیة الُمستحبة

تعزز ھذه النشاطات من  .كافة أفراد المجموعة في تحسین الحیاة الدراسیة

 .كما أنھا تمثل توجھ إیجابي ونشط نحو حل المشكلة، نمط الحیاة

 

 محتویات النشاطات الَصفیّة: إجمالي (كافة المستویات) )2(
 

A. الصف الدراسي/الحیاة المدرسیة 

 المدرسةحل المشكالت في الصف الدراسي أو  -أ-

 بناء وظائف الصف الدراسي؛ تبادل األدوار -ب-

 تحسین كافة أنواع النشاطات الجماعیة الَصفیّة -ج-

B. التكیف مع الروتین والدراسات المدرسیة؛ األمان والصحة 

 تكوین اتجاه نحو حیاة ملیئة بالُملِھمات واألھداف الواضحة -أ-

 تكوین عادات یومیة أساسیة جیدة -ب-

 تكوین عالقات شخصیة ُمستحبة -ج-

 فھم معنى تبادل األدوار في التنظیف واألنشطة الَصفیّة األخرى -د-

 استخدام مكتبة المدرسة -ھـ-

تعزیز عادات السالمة والصحة الیومیة، على المستویین العقلي  -و-

 والبدني

 وجبات الغداء المدرسیة الُمغذیة؛ تكوین عادات غذائیة جیدة -ز-

 

 لنشاطات الَصفیّة: وفقًا لمستوى الصف الدراسيمحتویات ا )3(

 ):2و 1الصفوف الدنیا (
في ظل وجود الصف الدراسي كوحدة أساسیة، اجعل النشاطات عامرة 

بالمرح عبر تشجیع التالمیذ على مساعدة بعضھم البعض بملء إرادتھم. 

وفي نفس الوقت، مارس النشاطات التي تُسھم في تشكیل توجھ إیجابي نحو 

 اة المدرسیة والدراسات.الحی

 

 ):4و 3الصفوف المتوسطة (

في ظل وجود الصف الدراسي كوحدة أساسیة، اجعل الحیاة الَصفیّة ممتعة 

من خالل تشجیع التعاون. وفي نفس الوقت، مارس النشاطات التي تُسھم في 

 تشكیل توجھ ُمحفز نحو الحیاة المدرسیة والدراسات.

 

 ):6و 5الصفوف العُلیا (

ظل وجود الصف الدراسي كوحدة أساسیة، كّون جو دراسي ممتع وحیاة في 

دراسیة كاملة قائمة على الثقة المتبادلة. وفي نفس الوقت، مارس النشاطات 

 التي تعزز التوجھ الجازم نحو الحیاة المدرسیة والدراسات.

 

 َعّدل التعلیمات وفقًا لمرحلة التطور )4(
 

 الصفوف الدنیا

الدراسي والحیاة الدراسیة وامألھا بالمرح عبر قم بإثراء الصف 
 تمكین الطالب من الثقة في بعضھم البعض ودعم بعضھم البعض.

 مناقشة: ●
في البدایة، یتولى المعلم المسؤولیة، ولكنھ یقوم بعدئذ بتسلیمھا إلى 

 األطفال شیئًا فشیئًا.

اإلنصات إلى یصیر األطفال قادرین على اتخاذ قرارات جماعیة عبر 

 أفكار بعضھم البعض والتعبیر عن آرائھم.

 ):َككاريالمسؤولیات الصفیّة ( ●
 ).توبانابدأ بتناوب األدوار في األعمال الروتینیة المحددة (

 المدرسة االبتدائیة
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أكثر إبداًعا. اجعل  َككاريشجعھم تدریجیًا على إیجاد أسالیب لجعل نشاطات 

 الحیاة الَصفیّة أكثر مرًحا عبر مساعدة بعضھم البعض في وحدات أصغر.

 ):شوكاينشاطات الجمعیة ( ●
في البدایة، یتولى المعلم عملیة االرتقاء بنشاطات الجمعیة لتكون أكثر إمتاًعا. 

یختار األطفال محتویات النشاطات، ویقسمون األعمال الروتینیة األبسط 

اد بحیث یمكن للجمیع المرح مع أي من أصدقاءھم في الصف واإلعد

 الدراسي.

 

 ، اطلع على المقدمة.َككاريو لتوبان*مالحظة: للحصول على شرح 

 

 الصفوف المتوسطة

 

 مناقشة: ●
األدوار یقوم األطفال بوضع خطط تحت إشراف المعلم. حیث یقومون بتبادل 

المختلفة. الحظ أن المزید والمزید من األشخاص یحظون بفرصة أن یكونوا 

 ُمنِسقین.

عقب اإلنصات بحرص ألسالیب التفكیر المختلفة، یُعبرون عن أسالیبھم 

موضحین األسباب وراء الكامنة وراءھا. ساعدھم على تعلم كیفیة إجراء 

 مناقشات جماعیة عبر األخذ والعطاء.

 ):َككاريالصفیّة (المسؤولیات  ●
شّجع التالمیذ على تقسیم المسؤولیات المتنوعة وتجمیعھا إلى أنواع 

) التي تتطلب مبادرة طالبیة. وباستخدامھم َككاريالمسؤولیات الصفیّة (

 أفكارھم، یتعاونون إلضفاء المزید من المرح على حیاتھم الَصفیّة.

 ):شوكاينشاطات الجمعیة ( ●
نشاطات متنوعة ذات مغزى، ویستخدمون خبرتھم الحظ أنھم یخططون 

). تأكد من انخراط أكبر عدد ممكن من التالمیذ سویكوفوالماضیة وإبداعھم (

في التخطیط، واإلدارة، واإلعداد بحیث یمكنھم التعاون مع بعضھم البعض؛ 

 واجعل نشاطات الجمعیة ممتعة.
 

 الصفوف العُلیا

 

 مناقشة: ●

یقوم األطفال بالتخطیط بأنفسھم في ظل وجود المعلم لیقم بعرض اقتراحات 

متنوعة مثل التنسیق. تشجیع  تبادل األدوار وتقلد أدوارعلیھم. شجعھم على 

لتجمیع أفكار و تنسیق المناقشة. یُوّسع التالمیذ من  )كوفومبادرة الطفل (

 دائرة اھتمامھم لتشمل

النشاطات الَصفیّة، وتعلم تبادل اآلراء البناءة. ساعدھم على جعل الحیاة 

الَصفیّة/الدراسیة أكثر مرًحا عبر االستفادة من القرارات الجماعیة التي 

 .آراء مختلفةتعكس 

 المسؤولیات الصفیّة: ●
تمكین التالمیذ من تولي المسؤولیات واالستمرار في تولیھا حیث یمكنھم  

ھم. التأكید على تلك النشاطات التي تُشجع أصالة الطالب بلوغ أقصى قوا

وابتكاریتھ كما یتناسب مع الصفوف العُلیا. رؤیة أنھم یُثرون الحیاة 

 الَصفیّة/الحیاة المدرسیة ویجعلونھا ومرًحا من خالل الثقة المتبادلة.

 نشاطات التجمیع: ●
المكتسبة من مجاس اجعل الحیاة الَصفیّة أكثر ثراءً من خالل استخدام الخبرة 

الطالب والمنتدیات الطالبیة. اجعل النشاطات التجمیعیة أكثر إبداًعا من 

خالل الثقة المتبادلة ـــ والتحدث حول األمور، واستخراج نقاط الجمیع 

 .)ھانسي(الجیدة، والتفكیر الناقد في النشاطات 

 

 الَصفیّةالغرض من النشاطات  )1(
من خالل ممارسة النشاطات الَصفیّة،  عالقات شخصیة ُمستحبةقم بإنشاء 

كما یمكنك المشاركة في تخطیط طرق لتحسین الحیاة الَصفیّة والمدرسیة، 

 نحو حل المشكلة ونمط حیاة صحي. توجھ نشط وإیجابي وتطویر
 

 محتویات النشاطات الَصفیّة )2(

الوحدة األساسیة، خطط نشاطات تُسھم في ظل قیام الصف الدراسي بدور 

في إثراء الحیاة الَصفیّة/المدرسیة والتي یمكنھا حل مشكالت عدیدة یواجھھا 

 الطالب.
 

 الحیاة الَصفیّة/المدرسیةأ  

 حل المشكالت المرتبطة بالحیاة الَصفیّة/المدرسیة -أ-

 تنظیم مجموعات عمل َصفیّة، واتخاذ قرارات حیال األدوار -ب-

 تحسین النشاطات الجماعیة المدرسیة المختلفة -ج-
 

 التكیف، والنضج، والصحة، والسالمة  ب

 التعامل مع مخاوف المراھقة -أ-

 فھم االختالفات الشخصیة واحترامھا -ب-

 لتمتع بحس أھمیة كون الفرد عضًوا من مجتمع ما -ج-

 بناء فھم وتعاون متبادلین بین الصبیان والفتیات -د-

 تطویر عالقات شخصیة جیدة -ھـ-

 
 اجعل الحیاة الَصفیّة ممتعة من خالل التعاون

ممتعة عبر التعرف فیما بینھم ومعاونة اجعل النشاطات الَصفیّة 
 بعضھم البعض

 التعلیم اإلعدادي
 )تشوجاكو(
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 فھم أھمیة النشاطات التطوعیة والمساھمة فیھا -و-

 تطویر عادات یومیة خاصة بالصحة والسالمة لكل من العقل والجسم -ز-

 التكیف مع التغیرات الناتجة عن النضج الجنسي -ح-

 تطویر عادات تناول طعام جیدة -ط-

 

 ج الدراسات/التعلیم العالي

 الدراسات والعملفھم قیمة  -أ-

 تطویر عادات دراسة إیجابیة؛ االنتفاع من مكتبة المدرسة -ب-

 التفكیر برویة حول المزید من التعلیم المناسب؛ االنتفاع بالمعلومات -ج-

 تطویر رؤیة ُمستحبة للتوظیف والمھن -د-

 التفكیر في اختیار المدرسة الثانویة؛ التخطیط للمستقبل -ھـ-

 

  النشاطات الَصفیّة في المدارس اإلعدادیة؟ما ھي  )3(

النشاطات التي یتم یقوم بھا الطالب بشكل إیجابي ونشط تحت إشراف 

 المعلم المناسب

 إرشادات تعلیمیة للمعلمین

 قیّم أفكار الطالب واقتراحاتھم. ●

 اجعل الطالب یخططون النشاطات وینفذونھا متى كان األمر ممكنًا. ●

الجمعیة والفردیة الفعالة القائمة على الثقة بین الطالب شّجع القرارات  ●

أعضاء المجموعة. ونتیجة لذلك، ستسیر  والمعلم واالحترام المتبادل بین

 النشاطات بسالسة.
 

 المحتویات: الحیاة الَصفیّة /المدرسیة
 

 الموضوعات التي سیتم الموافقة علیھا:

ي یمكن حلھا من خالل مشكالت الطالب الشائعة (المشكالت الَصفیّة الت

 تعاون الجمیع)، واآلراء الفردیة، وصیاغة القرارات الجماعیة.

 

 القدرة على التطویر:

لتحسین  (جیسینتیكي)وقائم على األفعال  (جیشوتیكي)توجھ نابع ذاتیًا 

 وضع المجموعة التي ینتمي إلیھا الفرد.

 

 سمات النشاطات:

 واالستقاللينشاط الطالب العفوي 

 

 

 القیام بھ في االجتماع الریاضي."  1-2"دعنا نفكر فیما یمكن لـ 

 "كیف یمكننا تحسین لجان الصف الدراسي؟"

 . –أھداف التقییم–

تقییم نشاطات الفصل الدراسي األول ووضع أھداف واقعیة للفصل الدراسي 

 عالقات شخصیة أفضل.الثاني. العمل معًا لتحسین النشاطات وبناء 
 

 المحتویات: التكیف، النضج
 

 الموضوعات التي سیتم الموافقة علیھا:

المشكالت التي یتشاركھا العدید من الطالب (مشكالت شخصیة یجري حلھا 

 فردیًا)، مشكالت تُقرھا المجموعة، ولكن یجري حلھا فردیًا.
 

 القدرة على التطویر:

 حیاتكتوجھ نشط وإیجابي في تحسین نمط 

 سمات النشاط: إرشاد مخطط وحریص من قِبل المعلم

 
 أمثلة عن الموضوع

 أصحابك.""اعرف نفسك؛ اعرف 

 یؤثر وعیك بشخصیتك والفھم المتبادل في النشاطات الَصفیّة.

 . –الھدف–

بناء فھم واحترام متبادلین بین أصدقاء الصف. محاولة التفكیر حول كیفیة 

 الخروج بنقاط قوة البعض.

 

 المحتویات: للمدرسة اإلعدادیة فقط (المزید من التعلیم)
 

 الموافقة علیھا:الموضوعات التي سیتم 

 مشكالت یشاركھا العدید من الطالب ولكن یجري حلھا فردیًا

 
  

*من المتوقع أن یُعید الطالب تنقیح عملیة المناقشة من خالل استخدام 
خبرتھم في المدرسة االبتدائیة بشكل كامل (اختیار الموضوعات، 
وأسالیب المناقشة، وتبادل األدوار). كما أنھ من المتوقع قیام الطالب 

 وصول إلى قرار جماعي.بتسویة اختالفات الرأي لل

*من الُمِھم بالنسبة للمعلم أن یقوم بإرشاد الطالب لتأصیل وعیھم 
باإلنسانیة وتطویر قدرتھم على القیام بأفضل ما لدیھم كأعضاء في 

 المجتمع وخاصة في التعلیم اإلعدادي.

 أمثلة عن موضوع المناقشة
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 القدرة على التطویر:

 توجھ نشط وإیجابي في اختیار نمط حیاتك ومھنتك المستقبلیة.
 

 سمات النشاط:

توجیھ حریص وُمخطط من قِبل المعلم *من الُمِھم للمعلم أن یرشد الطالب 

یة ُمرضیة واختیار دراستھم المستقبلیة، حول الحصول على حیاة أكادیم

 ونمط معیشتھم، ومھنتھم.
 

 أمثلة عن الموضوع

 "ھیا نزور المدارس الثانویة"

 النشاطات الَصفیّة لزیادة الحافز لزیارة المدارس الثانویة
 

 -األھداف-

 تطویر توجھ إیجابي نحو زیارة مدارس مناسبة.

الحافز لمحاولة اختیار مسار التفكیر مرة أخرى في موقفك، وزیادة 

 لمستقبل أفضل.
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 في الصف الدراسي التوّكاتسوتحقیق أقصى استفادة من 
 

 
تطویر عالقات شخصیة ھیا ننظر إلى إدارة صف ما من وجھة نظر 

یُعَد كل صف دراسي عبارة عن مجموعة من التالمیذ/الطالب  .ودافع جیدین

الذین یتمتعون بشخصیات وقدرات متنوعة. من الُمِھم بالنسبة للمعلم أن 

"یصبح قریبًا من" التالمیذ/الطالب، وأن یحاول تخیل أفكارھم ومشاعرھم، 

ویعمل على تعمیق الفھم. یجب أن یمثل ھذا الجھد الھادف إلى تكوین رابطة 

 حور خططھ/ھا الدراسیة.م

 

 األسلوب اللغوي واالحترام المتبادل 1

یشعر األطفال بالراحة إذا كان المعلم رقیق المشاعر وودوًدا. كما أنھ 

وأیًضا، دعنا  من الُمِھم دوًما إظھار التعاطف والفھم تجاه التالمیذ/الطالب.

والطالب یبیّن نحرص على أن األسلوب اللغوي الذي یستخدمھ المعلم 

االحترام المتبادل، وال یھین أو یؤذي األخرین. ساعد كل طفل على الشعور 

بأن مساعدتھ/ھا مطلوبة في العدید من النشاطات. وسیدرك "ستدرك" حینھا 

ھا یَُشّكل جزًء ُمِھًما من الصف. حیث سیعزز ذلك من شعور االنتماء \أنھ

 االختالفات. كل منھم األخرومن العالقات الشخصیة المبنیة على احترام 

 

: یُعد المعلم عضًوا في الصف الدراسي أیًضا! فما 1تنویھ رقم #
المانع من االستمتاع بالنشاطات الَصفیّة مع األطفال؟ یؤدي حماس 

 المعلم إلى زیادة الدافعیة لدى األطفال.
 

 تطویر الدافع لدى األطفال 2

األطفال شعور باالنتعاش. بمجرد رؤیة ابتسامة المعلم، سیغمر 

 والمفتاح في ذلك ھو العودة إلى طفولتك، أتذكرھا

 

 : ھیا ننتھج توجًھا إیجابیًا عند تصرف 2تنویھ رقم #
 األطفال بعفویة

 

ماذا كان شعورك. "ھذه فكرة رائعة! دعني أقم بذلك معك." إذا انضم المعلم، 

 سیستمتع األطفال بالنشاط كثیًرا.

 

 یمكن للمعلم أن یُظھر كیفیة  فرد الرتكابھ خطأ.ال تُعنّف أي 

 التعلم من الخطأ.

 

 

 

 

: ضع تعلیقات إرشادیة قبل بدء األطفال في تخطیط 3تنویھ رقم #
 نشاط ما. وبمجرد بدئھم في الحدیث عنھ، ما علیك سوى االستماع.

 

ھناك استثناءات أكیدة. على سبیل المثال، ذّكر الطفل أنھ عندما ترید 

اإلدالء برأیك، علیك رفع یدك وانتظار الرئیس حتى یدعوك إلى الحدیث. 

 كما یجب على المعلم اتباع القواعد أیًضا!
 

 : فلنوفر لألطفال فرًصا عدیدة لتجربة نشاطات 4تنویھ رقم #
 مرحة معًا.

 

بدالً من شرح "التعاون"، دعھم یقومون بھ. وبعد المزید والمزید من 

توفر لألطفال شعوًرا بالنجاح والرضاء، یتغیر الجو العام في النشاطات التي 

الصف الدراسي. عندما تأتي فكرة مثل "كان ھذا األمر ممتعًا بحق!" إلى 

 ذھن الطفل، ینعكس ھذا الشعور على وجھھ.
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 )؟جاكیو كاتسودوما ھي النشاطات الَصفیّة (
 
 
 

(النشاطات الَصفیّة) الُمجدولة لمدة ساعة أسبوعیًا جوھر  جاكیو كاتسودوتُشكل 
. وھذه الساعة في غایة األھمیة لتیسیر الحیاة الَصفیّة والمدرسیة. تنقسم التوّكاتسو

 النشاطات الَصفیّة إلى فئتین.
 

 الجدیدة) الدورة الدراسیةوالحیاة المدرسیة (المصدر:  (جاكیو زوكوري)بناء صف دراسي تعاونیًا  )1(
 

 وھذه ھي النشاطات المبنیة على أفكار األطفال وآمالھم لجعل الحیاة الَصفیّة أفضل واكثر ثراًء.
 ھناك ثالثة أنواع:

 
 
 

 
  
 
 
 
 

من الُمِھم أن یتأكد المعلم من تنفیذ الطالب للثالثة أنواع كلھم بأسلوب فعال واستقاللي في ظل 
) أعاله ھي الُمسماة بالتجمیعات الَصفیّة 1إرشاد المعلم المناسب. نشاطات المناقشة الخاصة بـ (

 .(جاكیوكاي)

 االعتیاد على الحیاة المدرسیة والدراسات: السالمة والصحة )2(
 وجود خطة تدریس شاملة (محتویات، جدول) لكل صف بحیث یتمكن كل معلم فصل من وضع خططھ/ھا التفصیلیة.البد من 

 
 المحتویات ھي:

 تكوین اتجاه نحو حیاة ملیئة بعظیم اآلمال واألھداف المحددة •
 تطویر عادات یومیة جیدة •
 تطویر عالقات شخصیة ُمستحبة •
 ) إلخ.توبانفھم معنى تبادل األدوار في التنظیف والواجبات الَصفیّة األخرى (نشاطات  •
 استخدام مكتبة المدرسة •
 تطویر توجھ جید نحو التمتع بجسم وعقل صحیین •
 الغداء المدرسي، تطویر عادات تناول طعام جیدة •

نشاطات 
 المناقشة

 

النشاطات 
 الَصفیّة

 

النشاطات 
 الجماعیة
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المناقشة بین األطفال. من قد یكون المعلم ھو الُمنّظم، ولكن من الُمِھم أن یُقّدر قیمة 
 الُمِھم بالنسبة إلیھم أن یتمكنوا من الشعور بفرحة حل المشكالت بمفردھم.

 
 

 
 ) كلیھما لیسا في معزل عن بعضھما البعض، لكنھما مترابطین.2) و(1ضع في االعتبار أن نشاطات الَصفیّین (

 كن مرنًا في أسالیبك التوجیھیة.
 
 
 

 )2009ممتعة! (مدینة ماتشیدا، دلیل النشاطات الَصفیّة نشاطات المناقشة  )3(
 

 لھؤالء الذین ال یحاولون بدء نشاطات المناقشة
ول القیام بكل شيء في وقت حتى عندما تتخذ قراًرا "اآلن، سأبدأ نشاطات مناقشة!" یمكن أن تكتنفك الحیرة حول نقطة البدایة...في ھذه الحالة، من الُمِھم أال تحا

 واحد، ولكن ابدأ بالخطوة األولى. فیما یلي وصف لـ "بادئات النشاطات الَصفیّة."

 
 

 ھیا نبدأ!
 

 التوّكاتسومتى نبدأ 
 

ي بدایة العام متى كان ھناك شيء یمكن للفصل مناقشتھ، فقد حان الوقت لبدء نشاطات المناقشة الَصفیّة! حتى لو كان ذلك عندما تبدأ مع صفك الدراسي (ف

حتمل مناقشة "تنظیم حفالت الدراسي)، ستكون مناقشة "أھداف الصف الدراسي" أو "أسماء اللجان الَصفیّة" أمًرا جیًدا. إذا كنت في نھایة الفصل الدراسي، یُ 

 . كما أن "المعارض/العروض لمھرجان دراستك االبتدائیة" موضوع آخر جید.)أوتانوشیمي كاي(ممتعة" 

 
 

 ) للُمنِسقینتوبانلنصنع بطاقات تدویریة ( 1الخطوة رقم 
 

أشخاص، وقم بإعداد بطاقات  5قّسم الصف الدراسي إلى مجموعات مكونة من 

یمكن لصقھا في الفصل. الھدف األول ھو تناوب الدور التنسیقي الجتماعات الصف 

 الدراسي بحیث تتمكن كافة المجموعات من تجربتھا.
 

 
 

 لنعلن عن موضوع المناقشة 2الخطوة رقم 
 

جّرب وضع خطة وإعالن أن "أوالً، سنتحدث عن كذا وكذا في تاریخ محدد، 

 وستلعب المجموعة أ دور الُمنِسقین!".
 

 
 
 
 

  

 الطفل

 "ھل سأقوم 
 بالتنسیق أیًضا؟"

 المعلم

 یتبادل الجمیع األدوار "
في تنسیق االجتماع 

 الَصفّي."

 الطفل

 "أنا في المجموعة أ، 
لذا فإن دوري سیأتي 

 قریبًا."
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 دعنا نُِعد تجھیزات االجتماع الَصفّي األساسیة 3الخطوة رقم 
 

 التوّكاتسواألدوات المطلوبة لتنفیذ 
 إن ُجل ما تحتاجھ للبدء ھو:

 ، البطاقة التي تعمل كدلیل للطالب بحیث یعرفون ما سیقومون بھ تالیًا.)ھاناشیاي(بطاقة "االتصال"  .1
 دفتر حفظ سجالت الصف. .2

 یتمكن الجمیع من النظر إلیھ.یمكن أن یكون ذلك دفتًرا نظامیًا. ولكنھ یمكن وضعھ في مكان ما في الصف بحیث 
 

 ھیا نناقش أشیاًء مع المجموعة الُمنِسقة 4الخطوة رقم 
 

# موضوع  ) للمناقشة مع األطفال. ناقش وسجل:ھاناشیاياستخدم بطاقة المناقشة (بطاقة 

 المناقشة
 # الشخص الذي یقترح موضوع المناقشة 

 سبب العرض #

 # إسناد األدوار
 األساسیة# تحدید األعمدة 

عند االنتھاء، انسخ ھذا للفصل بأكملھ، وحینھا ستكون جاھًزا لالنطالّق! رتّبھ بطریقة یمكن لألطفال من خاللھا التفكیر في موضوع 

 المناقشة قبل بدء المناقشات الَصفیّة.

 
 ھیا نبدأ، االجتماعات الَصفیّة، الدلیل اإلرشادي المتوفر! 5الخطوة رقم 

بحیث یكون من الیسیر علیھم مخاطبة  Uعة الُمنِسقة أمام السبورة، ورتب مكاتب األطفال على شكل الحرف جّرب المجيء بالمجمو

 بعضھم البعض. اآلن، ھیا نبدأ االجتماعات الَصفیّة.
 
 
 

 
 حافظ السجالت، الُمنِسق، الُمنسق الفرعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 الُمنِسق، الُمنسق الفرعيحافظ السجالت، 

 
 

 أمور البد من وضعھا قید االعتبار
 جرب أن تجعل الجو العام ُمبھًجا وجذابًا.

أن كلمات مثل "اصمت"، و"ھذا صحیح"، "قل ذلك بشكل صحیح" ُمرھبة لألطفال 
 وستصیر وجوھھم أكثر كآبة.

 

 السبورة السبورة
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 وّجھ نصیحة بنّاءة للُمنِسقین أمام الجمیع. ☆
مام الجمیع. ستتعلم الرؤساء غیر الخبیرین من العصبیة. وفر لھم الكثیر من النصائح حتى تسیر األمور بسالسة. ال تُحّدث القادة جانبًا، ولكن تحدث إلیھم أیعاني 

 المجموعة كلھا حینئذ كیفیة إدارة اجتماع. وبعد ذلك، سیأتي دورھم كُمنِسقین. وبھذه الطریقة، سیستفید الصف بأكملھ.

 
 اختم نصیحتك بالثناء ☆

 وھذا ھو التوازن الصحیح. –انقد مرة، وأثِن خمس 
 

 متابعة 6الخطوة رقم 
فلنحاول أن نجعل كل اجتماع أفضل قلیالً عن سابقھ. إذا جمعت قائمة من  البدایة ھي الجزء األصعب. ھل مررت بأول اجتماع َصفّي وكل شيء على ما یُرام؟

 قلق لفترة.موضوعات المناقشة، لن یجتاحك ال

 
 الوصول إلى المناقشة

 

 الحصول على أفكار
 

 اجمع أفكاًرا من "صندوق األفكار" و"قِسم األفكار". یمكن أن یكون لدیك مجموعات أو لجان َصفیّة صغیرة للقیام بذلك.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرز وفقًا للموضوعات
 

 )الَككاري في البدایة، اجعل الجمیع یساعدون في الفرز. الحقًا، دع المسؤولیة للجنة التخطیط (أحد

 
 
 
 
 
 

 االستقرار على موضوع ما
 
 

 االجتماع الَصفّي مخصص للجمیع. لذا، یجب على كل فرد في الصف المساعدة في اختیار الموضوع.
 

 
 

 ماذا عن:
 شيء ترغبون في القیام بھ معًا .1
 شيء ترغبون في القیام بھ لصدیق .2
 الَصفیّة في نصیحة حولھشيء ترغب اللجان  .3
 شيء ترغبون في التفكیر فیھ معًا .4
 مشكلة جاء بھا مجلس الطالب .5

 

 
 للمناقشة.لیست كافة الموضوعات جیدة 

 یمكن الجمع بین موضوعات متشابھة.
 

 
 أنصت إلى آراء الجمیع. ھیا نستفد من االجتماعات الصباحیة 

 واجتماعات ختام الیوم الدراسي.
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 مناقشة (االجتماع الَصفّي)

 (إذا كان یوم الجمعة ھو الیوم المخصص للنشاطات الَصفیّة...)

 

 من األفضل التخطیط بشكل جید مسبقًا.
 الیوم المخصص للنشاطات الَصفیّة...على سبیل المثال، إذا كان یوم الجمعة ھو 

 
 

 
 

 

 الصباح اإلثنین
# استقر على اختیار مقترح الموضوع (لجنة 

 التخطیط)

 # نقّح مقترح الموضوع (لجنة التخطیط) ما بعد المدرسة

 # استقر على الموضوع (الجمیع) )آسا نو كاياالجتماعات الصباحیة ( الثالثاء

 # خطط للمناقشة (لجنة التخطیط) الغداءاستراحة  األربعاء

 # اإلبالغ بجدول المناقشة (لجنة التخطیط) االجتماعات الصباحیة الخمیس

 # االجتماعات الَصفیّة/المناقشة (الجمیع) الفترة الثالثة الجمعة

 
 
 

 
 

 
 

 

 الطفل

 "سیكون مفیًدا إجراء المناقشة الَصفیّة
 بحیث یعرف الجمیع الجدول..." 

 الطفل

 "تمثل لجنة التخطیط عمالً 
 كذلك؟"ُمِھًما، ألیس 

 المعلم

 "دعنا نجھز أنفسنا بشكل جید عبر استخدام ما لدینا 
 من وقت في الصباح، استراحة، واجتماعات الصباح 

 وما بعد الظھیرة، وفي اثناء اإلعداد للغداء وما بعد المدرسة!"
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 ھیا نجمع أفكاًرا للنشاطات

 شروط لموضوعات الصفوف الدنیا
 یتحمل المعلم مسؤولیة اتخاذ قرار، ولكن یجب علیھ أن یشجع األطفال على المجيء إلیھ/ھا بأفكار.

 

 الصفوف المتوسطة
 ھل ھو شيء یمكن للجمیع إنجازه معًا؟ ھل ھو شيء یستمتع بھ الجمیع؟ ھل ھو مشكلة شائعة؟

 

 الصفوف العُلیا
یّة أكثر متعة؟ ھل یمكن للتالمیذ التعامل مع النشاط الذي استقروا علیھ؟ ھل ھو شيء یمكن أن یكون ذي صلة بالجمیع؟ ھل ھو شيء یمكنھ جعل الحیاة الَصف

 ھل ھو شيء یمكن للجمیع أن یقرروا إذا ما كانوا سیتعاونون فیھ؟

 

 
 

 الطالب أمرھاالمشكالت التي ال یمكن تولیة 
 

 . السالمة والصحة الشخصیة1
 "أعتقد أن طبخ أخطبوط مقلي في مھرجان  "أعتقد أن القفز من ُشرفة صالة األلعاب الریاضیة سیكون أمًرا ُمثیًرا."

 المدرسة سیكون أمًرا ممتعًا."

 
 . إلقاء اللوم؛ اإلجراءات العقابیة2

 جمیعنا عن اجتماع الصباح.""كان خطأ أ ھو المتسبب وراء تأخرنا 
 "إذا قام ب بضرب شخص ما مرة أخرى، سنجعلھ یجلس في الزاویة في أثناء فترة االستراحة."

 

 . جمع المال3
 ین یاباني من الجمیع لشراء عصیر لالحتفاء بشخص ما." 50"نرغب في جمع 

 ج."ین یاباني من كل شخص لشراء بوكیھ لـ  100"أعتقد أنھ ینبغي علینا جمع 
 

 . تغییر جدول الصف4
 "إذا خططنا األمر في أثناء فترة التریض، یمكننا استخدام الساحة الریاضیة بحریة."

 إذا استفدنا من فترة الدراسات التكاملیة، یمكننا القیام بالنشاط في أثناء الفترتین الخامسة والسادسة."

 
 . استخدام مرافق المدرسة5

 الفنون وغرفة االجتماعات كنقاط، یمكننا القیام بمسابقة جري ممتعة.""إذا استخدمنا غرفة 
 "أعتقد أنھ ینبغي علینا صنع منزل تسكنھ األشباح عبر إظالم غرفة الموسیقى ومعمل العلوم."
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 ھیا نُنقح مقترح المناقشة )4(

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 صعب،بما أن العثور على كتب في المكتبة أمر 

 أتمنى عرض الكتب بطریقة أفضل.

 أرغب في تألیف أغنیة للفصل یمكن للجمیع غناؤھا معًا

 ھناك أفراد یلعبون كرة القدم في أثناء الفسحة، وھذا أمر یُمثل خطورة؛ لذا، 

 البد من إیقاف لعبھا.

 سأوجھ سؤاالً للجنة المكتبة.

ھذا رائع. دعنا نناقش ذلك في 
 المناقشة الَصفیّة التالیة مباشرة.

یمكننا تقدیم اقتراح إلى اللجنة 
 الممثلة.

 
  بطاقة اقتراح موضوع

 
 الشھر الیوم

 اقترحھ (اسم):
 ما الذي قد نتناقش حولھ: 

 لماذا:
 
 

 )              إلى ( 
 نشكركم على اقتراح موضوع.

 سنقوم بذلك كما یلي:
 . مناقشة الموضوع في أثناء المناقشة الَصفیّة.1
دث عنھ في أثناء الصباح أو . یُرجى التح2

 االجتماعات. العصر
 .َككاري)              . سألنا (3
 المعلم.. سألنا 4
 . أخرى5

 
 
 
 

 الشھر الیوم المجموعة الُمنِسقة
 

 
  بطاقة اقتراح موضوع

 
 الشھر الیوم

 اقترحھ (اسم):
 ما الذي قد نتناقش حولھ: 

 لماذا:
 
 

 )              إلى ( 
 نشكركم على اقتراح موضوع.

 سنقوم بذلك كما یلي:
 الَصفیّة.. مناقشة الموضوع في أثناء المناقشة 1
 دث عنھ في أثناء الصباح أو العصر. یُرجى التح2

 االجتماعات.
 .َككاري)              . سألنا (3
 . سألنا المعلم.4
 . أخرى5

 
 
 
\ 

 الشھر الیوم المجموعة الُمنِسقة
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 بدًءا من اتخاذ قرار حیال موضوع المناقشة وصوالً إلى المناقشة )5(
 
 

 دعنا نعرض موضوع المناقشة على الجمیع. .1
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المعلم
 
 
 

 دعنا نقسم األدوار داخل المجموعة التي ستتقلد رئاسة المناقشات. .2
 

 دعنا نصنع علًما للفصل.

 ُمصغر.دعنا ننظم مھرجان 

أعتقد أن ما یمكنھ أن یكون موضوع  دعنا نفكر في خطة العام.
مناقشة یرتكز على الثالثة ھؤالء. یمكن 

للجمیع اتخاذ قرار حول أي منھم في 
 االجتماع الَصفّي لغٍد.

المناقشة أصدقائي جمیعًا، سنتخذ قراًرا حول موضوع 
في اجتماع العصر غد. یُرجى التفكیر فیھ. أي فرد یرغب 

في اقتراح موضوع، یُرجى القیام بذلك مع تقدیم سبب 
 .للمقترح

 أرغب في القیادة ألنني لم أقم بذلك قط!

 إذًا، سأكون الرئیس الفرعي.

سأكون حافظ السجالت، وسأتولى التدوین 
 في السجل األسود.

 زاویة النشاطات الَصفیّة
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 إسداء النصیحة )6(

 في أثناء المناقشة ★

 عندما تُعاق المناقشة...
 "ألم تبتعد عن الموضوع؟"

 "من األفضل أن تفكر فیما تحاول اتخاذ قرار بشأنھ."
 "ھل ال یسیطر شخص واحد على المناقشة؟" 

 "ألم یتحول ذلك إلى ھجوم شخصي/یصیر عاطفیًا بشدة؟"
 "ما رأیكم في نمط التفكیر ھذا؟"

 "لما ال تتحدث عن األمور مع من یجاورك؟"
 

 تشجیع المشاركة الفاعلة
 "أنت تشكل عضًوا في ھذا الصف. ما رأیك في المشاركة في المناقشة؟"

 اإلنصات إلى آراء أصدقاءك في الصف.""جرب 
 

 الثناء على األطفال (فكر في أفضل وقت. اآلن؟ أم في النھایة؟)
 "ھذه فكرة جیدة!"

 "إنك تُحرز تقدًما!" 
 "لقد أصبت صلب الموضوع!"

 (لطفل ھادئ: "جید! لقد عبّرت عن رأیك. استمر في ذلك!")
 

 كفى!
 "سأقرر كل ما لھ عالقة بالمال!"

 نا القیام بذلك. فھو أمر شدید الخطورة.""ال یمكن 
 "یُرجى الحصول على إذن مني قبل إجراء تغییرات على الجدول."

 "ال یمكنني السماح لك بعقاب زمالءك."
 

 ما بعد المناقشة (أنواع األشیاء التي یمكنك قولھا) ★
 

 عند اتخاذ قرار بشأن شيء ما....
 ممتعًا!""لقد قررت أن... یبدوا ذلك 

 
 عقب تعلیق بنّاء...

 "آه، إنھا فكرة رائعة لم یذكرھا أحد من قبل."
 

 عقب اإلدالء برأي یُبین اھتمامھ/ھا بزمالئھ/ھا
 "یُبین رأیك أنك تفكر في الجمیع."

 

 للُمنِسقین...
 "قام القائد بعمل جید. عمل ُمدّون محضر الجلسة بجھد جھید.

 
 استمراریة المناقشة...للشخص الذي أبقى على 

 "لقد قدمت ید العون إلى القائد عبر الدفع بالمناقشة قُدًما."
 

 للشخص الذي غیّر رأیھ/ھا...
 "یمكنني رؤیة أنك كنت تُنصت بحرص إلى ما كان زمالؤك یقولونھ."

 
 للشخص الذي ال یتحدث كثیًرا

 "قدم فالن وفالن رأیھما ألول مرة!"
 

 المناقشة والنقاط الُمِھمةعقب تعلیقات 
 

في أثناء المناقشة، دعنا نحاول رؤیة األطفال من خالل وجھات النظر 
 التالیة.

 
 ھل یترك/تترك تعلیقات ُمقنعة لحشد أكبر كم ممكن من الداعمین؟ .1

 على سبیل المثال:
 استخدام التلمیحات للتأكید •
 المشكالتإقرار تعلیقات مفیدة، وفي نفس الوقت إبراز  •
 نفسھا بالتوافق مع ھدف الصف، أو المجموعة\التعبیر عن نفسھ •
 التحدث بإخالص وأمانة •
 

 
 
 
 

 دعم الطفل الذي حصل أخیًرا على ما یكفي من الشجاعة للتحدث .2
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
أمس الحاجة إلى تذكر! الطفل العصبي الذي یفتقر إلى الثقة في 

 تشجیعك

تتمتع تعلیقات المعلم في نھایة المطاف بتأثیر كبیر على المناقشات 
المستقبلیة. إنھا في غایة األھمیة إلضفاء الحیویة على المناقشات 

 وإلعطاء األطفال شعوًرا بالرضاء واإلنجاز.

 قم بالثناء على أي فرد إلعطائھ/ھا الثقة
 اجعل منھ/ھا قدوة
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 خطة للعام بأكملھھیا نضع 
 

 الَصفیّة)(النشاطات  كاتسودوجاكیو أھداف 
 تكوین عالقات شخصیة ُمستحبة.

 ساھم في جعل الحیاة الَصفیّة والمدرسیة أفضل.
 طّور وجھ نشط وإیجابي تجاه حل مختلف المشكالت ونحو انتھاج حیاة یومیة صحیة.

 
 محتویات النشاطات ووضع خطط التدریس

 تطویر الحیاة الَصفیّة والمدرسیة -1-
الحیاة الَصفیّة والمدرسیة من خالل نشاطات یكّونھا التالمیذ بأنفسھم، ولكن ینبغي على المعلم اتخاذ قرار حیال اإلطار إنك ترغب بالطبع في تحسین  •

 حیال الموضوعات الجیدة والجدول. --األساسي 
 ومرنة وسینفذونھا.یجب ترك النشاطات الفعلیة للجنة التخطیط للتالمیذ (المجموعة الُمنِسقة). سیقومون بوضع خطط ثابتة، ومتنوعة  •
 التكیف مع الروتین الیومي والدراسات المدرسیة؛ الصحة واألمان -2-
یبھ/ھا یعاني األطفال من مشكالت شائعة ولكن یجب حلھا في ضوء االختالفات الفردیة. مع وضع ذلك في االعتبار، یجب على كل معلم فصل تعدیل أسال•

 اإلرشادیة بحرص ووعي.
 مواد والجدول) للمستوى الدراسي كلھ والصف الدراسي.أعلن عن خطط الدرس (ال •

في المناقشات (اللقاءات الَصفیّة)، خطط إرشادك بحیث یتوافق مع  اجعل الطالب یعتادون على مالحظة المشكالت المحیطة بھم والتفكیر فیھا كأنھا تخصھم.
 سیاسة المدرسة.

وضع صفك الدراسي (المشكالت الیومیة ومدى توجھ األطفال اإلیجابي) وأیًضا اإلرشادات بالطبع، سیختلف إرشادك لكل مستوى دراسي. كما ستضطر إلى 
 المدرسیة قید اعتبارك.

 
 ساعة في العام 35: 6-2ساعة في العام الَصفیّن  34الصف األول:  النشاطات الَصفیّة -3-

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول 
 23 22 21 21 20 15  1 النشاط رقم
 12 13 14 14 15 19 2 النشاط رقم

 
 تعلیمات الُمعدات لمستوى الصف الدراسي، ولكن ضع في اعتبارك أیًضا: -4-

 الحاالت في الصف الدراسي •
 موضوعات مناسبة لمستوى وعي المجموعة •
 موضوعات مناسبة لمستوى النضج •

 
 شخصیة، التعاون)الصف الدراسي األول: قم ببناء رابطة في الصف (عالقات 

 الفصل الدراسي الثاني: طّور شعور كل فرد باالنتماء (األدوار، والوعي الجمعي)
 الصف الدراسي الثالث: عزز شعور االحترام المتبادل (االحترام، الثقة بالنفس) 

 
  

 
 تأكد من وضع ما یلي في اعتبارك.

 إن وضع خطة واقعیة قائمة على إمكانات األطفال لھو أمر من األھمیة بمكان.
 بینما تعمل علیھا، تخیل وضع ألطفال بعد عام من اآلن.

 ما المھارات التي ترغب أن یتعلموھا؟
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 "ــ خطة إجمالیةتوكوبیتسو كاتسودوالنشاطات الخاصة "
 

 التالمیذ المثالیون
 یذاكرون بمفردھم
 یفكرون ألنفسھم

 عون بأھداف عالیة وواضحةیتمت

 لیم المدرسيأھداف التع
 األطفال الذین یفكرون قبل القیام بشيء

 األطفال ذوي الدافعیة
 أطفال سعداء ومتحمسین

 الدستور الیاباني
 قانون التعلیم المدرسي
 قانون التعلیم األساسي

 إرشادات تعلیمیة
 األھداف التعلیمیة لمدینتي طوكیو وماتشیدا

 الصفوف الدراسیة
تطویر الرغبة لدى التالمیذ للعثور على مشكالت لدراستھا 

 ولمحاولة حلھا بمفردھم.

 األخالقیات
عمل باستقاللیة لمحاولة جعل الحیاة بناء حكم عادل، وال

 أفضل.
تطویر توّجھ لمحاولة بناء عالقات شخصیة قویة في 

 مجموعات والمجتمع.

 دراسات متكاملة
موضوعاتھم الخاصة. تطویر اجعل التالمیذ یعثرون على 

القدرة على خوض غمار الحیاة حتى أقصاھا من خالل 
 التفكیر، واتخاذ القرارات، وحل المشكالت بمفردھم.

من خالل تجارب عدیدة، اعمل على تعزیز توجھ إبداعي 
فعال نحو أسلوب حیاتھ/ھا وتطویر طفل متمیز من كافة 

 الجوانب.

 اللغات األجنبیة
 تطویر القدرة على التواصل مع أفراد من مختلف الثقافات

 الموقف في المجتمع
  االھتمام بالتعلیم مرتفع؛ واألشخاص متعاونون للغایة. إن

الفعالیات الریاضیة، إلخ التي یخططھا ویقوم بھا أولیاء 
 األمور وغیرھم من المقیمین أمر شائع.

 التواصل مع المجتمع
  تعمل المدرسة على التواصل عن كثب مع أولیاء األمور

والمجتمع ــ وذلك لوضع سیاسة إدارة المدرسة، 
والمستویات، والصفوف الدراسیة واضحة؛ ومحاولة 

اكتساب فھم المقیمین وتعاونھم. نحاول تحصیل أكبر ممكن 
من اآلراء من المجتمع واالستفادة بھم. كما نجعل أولیاء 

 األمور والمقیمین یعملون كمعلمین متطوعین.

 "توكوبیتسو كاتسودوأھداف النشاطات الخاصة "
  من خالل نشاطات المجموعات الفعّالة، استھدف تحقیق تنمیة شاملة

وفردیة أكثر. وفي نفس الوقت، طّور وعي باالنتماء إلى المجموعة؛ 
 وكّون توجھ إیجابي فعال نحو التعاون لجعل الحیاة الیومیة أفضل.

 الخاصة بھذه المدرسة: التوّكاتسوأھداف 
  تطویر اھتمام شخصي لدى كل تلمیذ حول مختلف المشكالت من خالل

النشاطات الَصفیّة. تشجیع السلوك اإلیجابي في محاولة لجعل الحیاة 
 المدرسیة أفضل.

  الطالب. بناء تعزیز الوعي بعضویة المجموعة من خالل نشاطات مجلس
 توّجھ لالنضمام والمتابعة بحریة حتى النھایة.

  تطویر شخصیة أقوى وأكثر إیجابیة والمزید من االستقاللیة من خالل
 نشاطات المنتدیات.

  تجربة حیاة مدرسیة ُمرضیة وأھداف ُعلیا من خالل النشاطات المدرسیة
 المتنوعة.

 ى من خالل استھداف تحقیق الحماس لالختالط مع الصفوف األخر
 النشاطات الَصفیّة المشتركة.

 التوّكاتسوالقدرات التي سیتم تطویرھا من خالل 

 الصفوف العُلیا الصفوف المتوسطة الصفوف الدنیا

تطویر قدرة األطفال لیتمتعوا بتفاعل ودي مع زمالئھم في الصف 
 أكثر إمتاًعا.ولجعل الحیاة المدرسیة 

تطویر قدرة األطفال لیتعاونوا مع بعضھم البعض لجعل الحیاة 
 المدرسیة أكثر إمتاًعا.

تطویر القدرة على المشاركة في العدید من النشاطات لجعل 
 الحیاة المدرسیة أفضل.

 

 الفعالیات المدرسیة نشاطات النادي الطالبمجلس  النشاطات الَصفیّة 

ف الرئیسیة
األھدا

 

  تطویر توجھ فعال وإیجابي نحو الحیاة
 المدرسیة.

  تشجیع االھتمام الجاد والشخصي تجاه
 مختلف المشكالت.

  التحدث عن األمور بحریة وانفتاح. تطویر
توجھ فعال وإیجابي نحو جعل الحیاة المدرسیة 

 مستوفین وممتعین.والنشاطات 

  تطویر قدرة األطفال من ذوي نفس
االھتمامات للعمل بحریة وعفویة. تطویر 

القدرة على العثور على اھتماماتھم والتعاون 
 مع أعضاء النادي اآلخرین.

  ،استھداف جلب تغییر والنظام إلى الحیاة المدرسیة
وتعزیز شعور االنتماء إلى المجموعة، وتطویر جسم 

وأیًضا، دعھم یجربون حیاة مدرسیة  وعقل معافین.
 شخصیة وكاملة وذات مغزى.

ت
النشاطا

 

 نشاطات المناقشة 
 لجان الفصل الدراسي 
 االجتماعات الصباحیة/نھایة الیوم 
 االجتماعات 
 نشاطات جماعیة طویلة 
 مھرجان مدرسي 
 حفلة وداع لخریجي الصف السادس 

 اجتماع ممثلي الصف 
  ،والفنون، والریاضة، اللجان: التخطیط

والتجمیل، ورعایة الحیوانات، والغداء 
المدرسي، واإلعالنات، والصحة، والموسیقى، 

 والعلوم
  نشاطات طویلة: مھرجان مدرسي، وحفلة

 وداع لخریجي الصف السادس

تنس الریشة، "فخار"، وكرة الطائرة، والمراوغة، 
وقاعدة الركل، وألعاب القوى، وكرة القدم، 

والطھي، والتجارب العلمیة، الكمبیوتر، والتوضیح، 
 الطبول الیابانیة.

  مرة في أثناء العام  20-15یلتقى كل منتدى
 الدراسي.

 الفعالیات الرسمیة 
 الفعالیات األكادیمیة 
 الفعالیات المرتبطة الصحة والسالمة 
 الرحالت المیدانیة رحالت المبیت اللیلیة 

صة لھذه المدرسة
ت الخا

السما
 

  االستقاللیة من خالل الدفع باألطفال تشجیع
 للمشاركة في تخطیط الفعالیات وتنسیقھا.

  تعلیم األطفال لیصیروا مستمعین ومتحدثین
جیدین ـــ واإلنصات بعنایة لزمالئھم في 

 الصف، والتعبیر عن آرائھم بوضوح.
  تزوید األطفال بفرصة للمشاركة في

 اجتماعات َصفیّة ممتعة وخّالقة.

 في الصفوف األخرى یلعبون  جعل األطفال
 مع أطفال الصف األول.

  جعل مجموعات مشتركة من الصفوف
 یدورون على أكشاك مختلفة في االحتفال.

  لتعزیز حیاة مدرسیة منھاجیة، اجعل مجلس
الطالب یتولى أدواًرا مثل: "الھدوء في 

القاعات. االلتزام بالصواب." سیتعلم األطفال 
 أھمیة القواعد التالیة.

  ّر في األطفال الفقراء في العالم. تعاون مع فك
 الیونیسیف.

  إذا عرض األطفال اھتماًما حیال تشكیل منتدى
جدید، ینبغي على المعلم مساعدتھم في تحقیق ذلك 

 أرض الواقع.
  في ظل وجود طالب الصف السادي كقادة، أّكد

 على التفاعل بین الصفوف.
 .عزز من استقاللیة األطفال 
  االستفادة من المساحة المفتوحة في حاول

 المجتمع.
  في نادي الطبول الیاباني، وّجھ دعوة للمتطوعین

 للمجيء والمساعدة على تحصین مھارات األطفال.

  نّظم نزھة خارجیة مشتركة بین الصفین األول
 والثاني

  اجعل األطفال یشاركون في تخطیط الفعالیات
 المدرسیة وتنسیقھا.

  الریاضي، والعروض التقدیمیة األكادیمیة، (الیوم
 إلخ)
  اجعل األطفال یتحدثون عن أھدافھم وإنجازاتھم في

 المھرجان االفتتاحي والختامي
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 ) للعامجاكیو كاتسودوالصف األول: ُخطط النشاطات الَصفیّة (
 

 

 عدد الشھر
 الساعات

 الغرض الموضوعات
 ما ترغب في أن یتعلمھ التالمیذ ویكتسبونھ

 5 أبریل

 الیوم.كیف لكلمة "صباح الخیر" الرقیقة أن تُبھج  ھیا نحیّي بعضنا بعًضا بابتھاج

 توقعات كبیرة حول الحیاة المدرسیة. ھیا نتعرف على قواعد المدرسة.
 فھم الروتین الیومي والقواعد األساسیة.

 ھیا نتعلم مھارات الدراسة.
 اھتمام كبیر بتعلم الجدید من األمور.

 فھم مھارات الدراسة األساسیة.

 تدریب على حاالت الطوارئ؟
 ما ھذا؟

 كیفیة مغادرة المبنى بأمان دون التعرض إلى حوادث أو إصابة.تعّرف على 

 اآلنیة. استمتع بالغداء سویة. تعرف على تناوب األدوار، وكیفیة حمل استمتع بالغداء المدرسي.

 3 مایو.

 البحث عن نقاط زمالئك الجیدة
 (الحیلولة دون التنمر)

 من الود في الفصل الدراسي.سیؤدي الوعي بمحاسن بعضنا بعًضا إلى إیجاد حالة 

 فلنحدد الفصل الدراسي

 اللجان

 فكر بشأن ما یمكنك فعلھ لتحسین الحیاة في الفصل الدراسي. حدد

 األدوار. ضع ذلك قید الممارسة.

 تعرف على كیفیة استخدام المكتبة. فلنتبع قواعد المكتبة

 3 یونیھ.

 الدماغ. یفید فقط في عملیة الھضم ولكنھ أیًضا یحفزإن مضغ الطعام ال  فلنمضغ طعامنا جیًدا

 استمتع بالحیاة المدرسیة بالتفاعل مع الصفوف األخرى. فلنستمتع باحتفال المدرسة

 اإلفطار نم مبكًرا، استیقظ مبكًرا، تناول
 ھل تحتاج إلى تحسین عاداتك الیومیة؟

 أمور مھمة.إن النوم الھادئ لیالً وتناول اإلفطار كل صباح 

 3 یولیو.

 النظافة؛ المالبس المناسبة
 فكر في كیفیة اجتیاز حر الصیف مع الشعور باالرتیاح

 (المالبس الخفیفة، إلخ).

 جیدة. جرب متعة التعاون بھدف بناء عالقات شخصیة فصل دراسي مبھج

 االبتدائیة. بالمدرسةاقض عطلة صیفیة ممتعة وآمنة في عامك األول  استمتع بعطلة الصیف

 4 سبتمبر.

 للفصل الدراسي الثاني فلنفكر في أھدافنا
 فكر في أھدافك الخاصة.

 حاول االستمتاع بالحیاة المدرسیة.

 فكر في أفضل وظیفة لكل شخص. لجان الفصل الدراسي
 حدد األدوار وضعھا قید الممارسة.

 على الفصل الدراسي جدیًدا ونظیفًا.حافظ  كیفیة الحفاظ على نظافة الفصل الدراسي
 اشعر باالمتنان لحفاظ طالب الصفوف الدراسیة الستة على نظافتھ حتى اآلن.

 یوم ممتع لممارسة األنشطة الریاضیة
فكر في الشعار وأدوات التشجیع والتمیمة. قم بدورك كأحد أفراد 

 المدرسة.
 جرب شعور الترابط.
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 عدد الشھر
 الساعات

 الغرض الموضوعات
 ما ترغب في أن یتعلمھ التالمیذ ویكتسبونھ

 3 أكتوبر.

 امرح مع طالب الصف الدراسي الثاني. استمتع بالطبیعة خالل فصل الخریف. نزھة مع طالب الصف الدراسي الثاني

 تعرف على جسدك. اعتِن بنفسك. األوالد والبنات

 دورك.تأكد من  عروض الفصل الدراسي
 شارك في التدریبات طوًعا.

 3 نوفمبر.

 جرب متعة التعاون. احتفال الفصل
 تكوین عالقات شخصیة ُمستحبة.

 الدراسي العمل على نجاح عرض الفصل
 اكتسب الثقة في التعبیر عن النفس أمام اآلخرین.

 شارك بابتھاج. شاھد أداء الصفوف األخرى باھتمام.

 الحفاظ على ترتیب

 المتعلقات

 اعرف مدى أھمیة الترتیب للدراسة بفاعلیة.

 ضع ذلك قید الممارسة.

 2 دیسمبر.

 خطط لحفلك الخاص. كیف یمكنك أن تجعلھ ممتعًا؟ احتفال الفصل

 جرب األحداث التقلیدیة. االستمتاع باستراحة الشتاء.
 قم بدورك كأحد أفراد العائلة.

 2 فبرایر.

 تناول الدراسات بحماس. الدراسي الثالثفلنحدد أھداف الفصل 
 حاول االستمتاع بالحیاة المدرسیة أكثر.

 اللجان فلنحدد الفصل الدراسي
 فكر في كیفیة تقسیم الوظائف المختلفة.

 ضع ذلك قید الممارسة.

 3 مارس.

 شكر طالب الصف السادس!
 عبر عن امتنانك لطالب الصف السادس الذین قدموا لك الكثیر

 مدار العام. استعد لحفل الوداع.على 

 فلنرحب بطالب الصف األول
لقد كان وال یزال الطالب األقدم یقدمون لك الرعایة حتى 

 اآلن. اعلم أنھ قد جاء دورك اآلن لمساعدة اآلخرین.
 ماذا یمكنك أن تفعل؟

 األسئلة.حدث أصدقائك عن نفسك. اطرح علیھم  تعرف على أصدقائك بصورة أفضل
 تعرفوا على بعضكم بصورة أفضل واعملوا على تعزیز العالقات بین الجماعات.

 3 أبریل.

سنكون قریبًا طالب الصف الثاني! 
 مرحبًا بطالب الصف األول الجدد!

الق نظرة على تطورك خالل العام الماضي. تحلى بالثقة للتدرج إلى 
 الصف الثاني.

 ترحیبًا حاًرا.رحب بطالب الصف األول 

 فلنقیم حفالً ختامیًا
لقد كنتم معًا لمدة عام.. عبروا عن تقدیركم لمحاسن 

 كل منكم؛وتعرفوا على مدى تطوركم.

 كیفیة قضاء عطلة الربیع
 اشعر بالسعادة للتقدم بالصف.

 استمتع بعطلة آمنة في فصل الربیع.
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 2القسم رقم 
 

 بناء مجتمع الفصل 
 الدراسي معًا

تم الحصول على ذلك من دلیل المدرسین بالمدارس االبتدائیة على مستوى الصفوف الدراسیة، 
إدارة الفصل الدراسي الذي أعده مجموعة البحوث بمدرسة طوكیو متروبولیتان االبتدائیة إلدارة 

 المراجعة.؛ النسخة 2009الفصل الدراسي في عام 

 
 
 

)『学年・学級経営ハンドブック』東京都小学校学級経営研究会( 
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 إعداد المدرسة معًا: المدرسون واألطفال
 

 
 

 

 التوجیھ نحو تعلیم كامل وجو دراسي ھادئ...
 

 في الطریق إلى المدرسة

 أسیر طریقًا طویلة إلى المدرسة لذا عادة ما 
 ینسج خیالي القصص.

 وما لم ألتِق بأحد،
 أظل أفكر طوال الطریق إلى المدرسة. 

 ولكن بمقابلة أحدھم،
 یجب أن ألِق التحیة قائالً "صباح الخیر". 

 ثم أفكر في خلدي...
 في الطقس، الجلید، كیف أضحت 

 حقول األرز عاریة.
 

 لذا آمل أال ألتقي أحًدا،
 ألستطیع السیر حتى بوابة المدرسة 

 قبل انتھاء قصتي.
 

 --نیكوقصیدة لمیسوزو كا--
 
 
 

 

 ولكن ماذا عن األمر اآلن؟ حتى خمسة أو ستة أعوام مضت كان ھناك تركیز على تعلیم كامل وھادئ.

أذكر ذلك الیوم من شھر مایو عندما جاءني أحد المدرسین الجدد للصف الثالث طالبًا النصیحة. "لقد ركلني أحد 

الولد وجرى. فسألني "كیف ینبغي علي التعامل مع الموقف؟" لم أدِر بم الطالب الیوم". لقد وبخ طالبًا لسلوكھ العنیف فركلھ 

أجیبھ. ولكنھ أخبرني في الیوم التالي وقد امتأل وجھھ بھجة، "لقد جاءني الولد ھذا الصباح معتذًرا". ولكني لم اشعر بنفس سعادتھ 

 اء عالقة.حیث دار في مخیلتي مشھد لمدرس وطالب خالل الشھر الماضي یتلمسان الطرق لبن

إن التحسین األكادیمي المرئي، والمقصود ھو رفع درجات االختبار بالقلیل من النقاط، أمر مھم ولكن ھناك ما یحظى 

 باألولویة. وھو أن تستمتع بحیاتك على أكمل وجھ وأن تبذل قصارى جھدك، وھذا ما سیقودك إلى التعلم الحقیقي.

بالوقت الكافي لممارسة طفولتھم والعمل على الفصول الدراسیة الیومیة علینا نحن المدرسون أن نضمن تمتع األطفال 

لمساعدتھم على التفكیر في أنفسھم والتصرف بلطف وود مع اآلخرین والتحلي بأعلى درجات األمل تجاه المستقبل؛ باإلضافة 

 دراسیًا متناغًما. تلك ھي األھداف إلى فھم كل طفل ومساعدتھ/مساعدتھا على االتصال باألطفال اآلخرین المحیطین لیكون فصالً 

 التي أسعى جاھًدا لتحقیقھا.
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 الجزء األول، خلق جو جید داخل الفصل مع األطفال

 
 

I المبادئ األساسیة لبناء الفصل الدراسي لمدرسي الفصول الدراسیة . 
 

 
 

 صباًحا 1
 
 

 [قبل مجيء األطفال]
 

 السبورة واجمع القمامة واجعل الجو محفًزا على الدراسة قبل مجيء األطفال إلى المدرسة.افتح كل النوافذ لتھویة الغرفة ونظف 

 
 [التحیات المبھجة]

 رحب باألطفال بإلقاء جملة "صباح الخیر" بابتھاج وتبسم. احصل على یوم العطلة لتحظى ببدایة جیدة.
 

 [اجتماع الصباح]
 مثال الجتماعات الصباح

 
 

 ضیح للنشرات وحیاة الطالب واألحداث الموسمیة واألخبار، إلخ.تو
 

 یقوم األطفال بدور الرئیس. (مع طالب الصف األول یكون المدرس ھو الرئیس في البدایة، ثم یطلب متطوعین وبالتدریج یأخذ كل فرد دوره).
 غیِّر محتویات االجتماع حسب الیوم والظروف. 

 اجعل االجتماع أكثر مرًحا بدمج أفكار األطفال.

 

 الصحة توزیع األدوار وفحص ●
غیاب؟" "ھذا وذاك غائب ألسباب كذا وذلك" "ھل توجد أي مشاكل صحیة؟ "ھل یوجد 

 ماذا عنك، إلخ؟" "أنا بخیر".
 یتحقق المدرس من صحة كل طفل.

 كما یتحقق األطفال أنفسھم من حالتھم الصحیة وحالة بعضھم بعًضا.

 خطط للحصول على یوم العطلة لتحظى ببدایة جیدة ●
 باألمس...أھدافي التربویة للیوم...األخبار المحلیة. الكالم: ماذا حدث 

 . اختبار  موضوع الیوم
 . قصیدة (قراءة، إلقاء)

 . أغنیة: تنفیذ أو غناء أغنیة الفصل أو أغنیة األسبوع/الشھر

 إعالنات من الطالب في أدوار الفصل الدراسي (َككاري) ●

 تعلیقات المدرسین وإعالتاتھم ●
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 التعلم 2
 

 بدء الفصول الدراسیة وانتھائھا: كیفیة تھدئة الطالب 1
 

 
 مخاوف خالل الفصل الدراسي 2

 
 [متحدث ذو خبرة]

 انقل ما ترید قولھ للمستمعین

 اشعر بالثقة لتمكنك من الحدیث جیًدا أمام الجمیع

 اشعر بالسعادة لوصولك إلى المستمعین
 
 

 
 [استھدف أن تصبح متحدثًا ماھًرا]

 جیًداكن منظًما  .1

 ال تھمل وجھات النظر المھمة .2

 تحدث بصوت عاٍل وبوضوح .3

 انظر إلى المستمعین .4

 اتخذ وضعیة جیدة وتحدث بوضوح .5

 [مستمع ذو خبرة]
 استمع بعنایة واحرص على أال تفوت أي شيء مھم

 ابحث عن األفكار الجیدة ألصدقائك
 كن متحفًزا للتحدث بنفسك

 
 

 ماھًرا][استھدف أن تصبح مستمعًا 

 حافظ على التواصل البصري مع المتحدث .1

 حافظ على اإلیماء والتصفیق .2

 ال تقاطع .3

 حاول فھم وجھ نظر المتحدث .4

 اطرح األسئلة وعلق علیھا بعد ذلك .5

 

 
  

 [طریقة الكالم] 
 . علم األطفال عادة التحدث جیًدا

 . غیر أسلوب حدیثھم وفقًا لمستوى نضجھم
 . قم بتعدیالت حتى في الصف الدراسي نفسھ وفقًا لقدرات الطالب ومستوى التعلیمات 

 ُمختصر) 10—9(الصفحات 

 

  

 . علمھم عادة الجلوس في مكاتبھم فوًرا (بالعودة إلى الفصل الدراسي) عندما یدق الجرس.
 4..3..2..1من الدقائق للجلوس في أماكنكم". أو " -–الجلوس أو التوقف عن الكالم استخدم جملة معتادة مثل: "أمامكم . في حالة عدم 

 امدحھم عند اتباعھم التعلیمات. ”.1..2..3توقفوا عن الكالم"! أو "العد التنازلي: 

 ".---، بالفصل ---انتھت اآلن فترة ". "لقد ---، بالفصل ---. ابدأ كل فصل وانھھ مستخدًما: "سنبدأ اآلن فترة 
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 الروتین الیومي 3

 ماذا ینبغي للمدرس عملھ خالل الفسحة؟ )1(

 [ما رأیك باللعب مع األطفال؟]
ینتظر األطفال وقت الفسحة. ینبغي للمدرس مراعاة عدم 

استمرار الفصول الدراسیة لوقت إضافي وتوقفھا وقت الفسحة. فالھدف 

األساسي من الفسحة ھو اللعب. ینبغي للمدرس أوالً التصرف كقائد لمجموعة 

 من األطفال. سیتولى األطفال بعد ذلك زمام القیادة بأنفسھم تدریجیًا.

 
 [فلنساعد األطفال على بناء عالقات شخصیة جیدة]

ھناك بعض األطفال ممن یشعرون بالخجل أو من غیر قد یكون 

الریاضیین، ولكن تعد الفسحة وقتًا ثمینًا لتعزیز التواصل بین األطفال وخلق 

القواعد االجتماعیة. انظر إلیھم أثناء تفاعلھم قدر اإلمكان. من المھم أیًضا 

مالحظة التغییرات التي تطرأ على العالقات الشخصیة. ھل ھناك شخص 

ا ما یكون بمفرده؟ ھل ھناك تغییرات في مجموعات األصدقاء؟ یمكنك دائمً 

 بھذه الطریقة معرفة المشكالت مبكًرا.

 

ضع نشاًطا لمرة كل أسبوع أو اثنین یمكن للجمیع في الفصل  ●
 المشاركة فیھ مثل كرة المراوغة.

 

 المشاركة مع األصدقاء: ابدأ نشاًطا مع أصدقاء/صدیق خاص. ●
 

ن فریقًا من الفصل ((كرم القدم، العقلة، الدراجة األحادیة، إلخ) ●  كّوِ

 

 [راقب األطفال من بعید.]
 قد تالحظ سلوًكا مختلفًا عن ذلك السلوك الذي تراه وھم أمامك.

 
 [ابذل جھًدا خاًصا للتحدث إلى أطفال محددین]

إنك تحاول أن تكون عادالً، ولكنك أحیانًا ال تكون على تواصل 

 مع أطفال بعینھم. غیر طریقتك للتحدث إلیھم.

 
 [تحدث إلى زمالئك أیًضا]

 ساعة الغداء )2(
 

 ](توبان)  [تحدید مجموعات ارتباطات الغداء  

نوبات العمل خالل أسبوع واحد (یتم لتناول  6أو  5مجموعات من  ●

ذلك تبادلیًا لتجنب تداخل تغییرات المقاعد والحفاظ على نفس المجموعات 

 لنصف الفصل الدراسي أو لفصل دراسي أو عام كامل).

بدور كل شخص بعالمات واضحة حتى یمكن  توبان جھز مخطط  ●

 للطالب الفھم وإدراك أدوارھم.

 
 مقدمو الغداء

 

 لطعام واألواني][التعامل مع ا
 

توجیھ طالب الصفوف األصغر لكیفیة التعاون في حمل الطعام  ●

 واألواني بسھولة وكفاءة.
 

وارتباطات الغداء  )نیتشوكو(توزع مجموعتي الواجبات الیومیة  ●

) المنادیل وتدعو المجموعات الموجودة في مقاعدھا أوالً وتقدم توبان(

 الطعام.
 

 طوالً یزداد الكالم والعبث.تحذیر: بازدیاد الصف  ●
 

شجع األطفال ذوي الشھیة الصغیرة على طلب كمیات أقل. یمكنھم  ●

 عندئٍذ إنھاء طعامھم كلھ.

  

باللعب. عند حدوث شيء ما ال تقل "فلنتصالح" تظھر المشكالت 
 بل حاول العثور على طریقة تعلیم تؤدي إلى تعزیز الصداقة.
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 [طرق التعلیم]

جوتشي "(فلنبدأ)؛ وبعد االنتھاء " ایتادا كیماسو"الطعام، قبل تناول  ●
 (لقد كان جیًدا). "سوساما

 االستخدام المالئم لعیدان الطعام ووضعیة جلوس مالئمة ●
 الجو الممتع ●
 اجلس بھدوء عندما تنھي طعامك. ●
 كیفیة تنظیف أي شيء منسكب ●

 حاول إیجاد جًوا ممتعًا لیستمتع الجمیع بتناول الطعام سویًا.

 
 [تجربة طعام ال تحبھ]

تفضیالً باستخدام جملة مثل شجع أحدھم على تجربة تناول أطعمة أقل  ●
 "قضمة أخرى فقط!" أو سأعطیك خمسة دقائق أكثر".

استخدم بطاقة "لقد تناولت طبقي بالكامل" أو جائزة "مجھود خاص"  ●
 للتشجیع على تناول األطعمة األقل تفضیالً.

 
 [التنظیف]

 تتعاون كل مجموعة في التنظیف ●
 جمع القمامة بكفاءة ●
 أداء األطفال للمھمة بالكامل.ینبغي للمدرس التأكد من  ●

 
 التنظیف  )3(

 
 [التنظیف بسرعة وبفاعلیة]

 قسم العمل والجأ إلى التعاون ●
غیر المنطقة المسؤول عن تنظیفھا كل مجموعة بانتظام (مرة  ●

 أسبوعیًا).
اصنع مخطط تناوب: تأكد من معرفة كل شخص لوظیفتھ/وظیفتھا  ●

 الیومیة.
: حافظ على بقاء )توبان(تحدید مجموعة ارتباطات التنظیف  ●

 مجموعات ارتباطات الفصل لفصل دراسي كامل أو غیِّر
 المجموعات بعد تجربة كل االرتباطات.

علمھم طرق التنظیف المالئمة (كیفیة استخدام المكنسة، تنظیف  ●
 المالبس، إلخ) بدًءا من الصفوف األصغر.

 
 مثال]…. [ترتیب التنظیف

 د تكون فكرة عمل مقطع فیدیو وعرضھ فكرة جیدة.ق
 انقل المكاتب والكراسي إلى الخلف بالتعاون مع بعضكم بعًض. .1
 اكنس المنطقة .2
 امسح األرض .3
 امسح الخزانات والرفوف .4
 انقل المكاتب والكراسي إلى األمام. .5
 اكنس القمامة واجمعھا .6
 امسح األرض .7
 ضع المكاتب في مكانھا مرة أخرى .8
 مھمتكتحقق من  .9

 
 [تشجیع الطالب على التنظیف بحماس]

 ضع خطًطا بمناقشة األمور .1
فلنجرب الیوم/ھذا ""إذا تعاوننا جمیعًا، یمكننا التنظیف أسرع وبدقة أكبر".

 " بصورة خاصة!--------- األسبوع تنظیف
 استغل وقت التأمل على أكمل وجھ  .2

 
+وباستخدام بطاقات التقییم اطلب من كل مجموعة وضع درجاتھا 

 أو أ ب ج ○◎على سبیل المثال  --بنفسھا 
 ضع ھدفًا لألسبوع (مثال: إتمام المھمة

 خالل الوقت المحدد).
ھل كل شيء نظیف؟ ھل تعاونت مع غیرك؟ ھل وضعت األشیاء في 

 مكانھا الصحیح؟
 مجھوًدا خاًصا)"جائزة نظیف تماًما" الیوم (لشخص بذل 

 لمجھود خاص. قد یوضح المدرس كیفیة بذل مجموعة ＋
 قدم لقائد مجموعة التنظیف ملخًصا للتعلیقات على التنظیف.  ＋

 (الصفوف الدنیا)

 وقت التنظیف
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 (َككاري) المسؤولیات الصفیّة )4(
 

 [تحدید المجموعات]
األطفال والحفاظ أیًضا على توازن من الجید التفكیر في تفضیالت 

األمور بین األوالد والبنات. في حالة انحراف العضویة في إحدى اللجان، 

 ینبغي للمدرس اقتراح نقل بعض األفراد إلى مجموعة أخرى.

 
 [أربع نقاط أساسیة لتنظیم اللجان]

 تحدید وقت اللجان .1
 

 استغالل وقت الفراغ في الصباح ●
 اجتماع الصباح و/أو اجتماع نھایة الیوم. خصص وقتًا خالل 

 . استغل الفسحة وساعة الغداء جیًدا
 

 فكر في أسماء جیدة للمجموعات. استغل أفكار الطالب على أكمل وجھ. .2
 -----The Timesلجنة أنشطة  ----على سبیل المثال، جریدة الفصل

 حوض السمك مثل------لجمیع! العنایة بالنبات والحیوانالمرح ل
 

 تبادل المعلومات مع اللجان األخرى .3
 خصص وقتًا في نھایة اجتماع نھایة الیوم إلعالنات اللجان والمعلومات.

 
 التقییم الشخصي/المشترك .4

 من المھم أن یقیِّم األطفال مجموعتھم بأنفسھم.
 . ھل تشارك في الحیاة داخل الفصل الدراسي؟

 . ھل یشعر الجمیع بالرضا؟
 . ھل تتحسن؟

 یشعر كل فرد باإلنجاز؟. ھل 
 (محدد بواسطة تسونیوشي)
 

 ترتیب المقاعد، مجموعات االرتباطات المتناوبة )5(
 

تعد ھذه ھي الخطوة األولى نحو تطویر العالقات الشخصیة الجیدة بین  .1

 األطفال

 
یھتم األطفال كثیًرا بترتیب المقاعد. وبدالً من تحدیدھا عشوائیًا 

بالقرعة، إلخ، من األفضل أن یحددھا المدرس بعنایة. یختبر األطفال من 

فكرة التعاون في العمل  )توبان(خالل مجموعات ارتباطات الفصل الدراسي 

 واللھو؛ مما یجعلھم على صلة داخل الفصل الدراسي.

 كیر فیھا الختیار المقاعد.أمور یجب التف .2
 . مدى البصر

 . السمع
 . الطول

 . البنیة الجسدیة
 . الحافز األكادیمي

 . االھتمام
 . الفھم

 . العالقات الشخصیة
 
مالحظة: تعد ترتیبات مقاعد الفصل الدراسي بمثابة أساس المجموعات 

) التي تمثل أساس األنشطة الجوھریة hanالصغیرة في الفصل (
 للمجموعات الصغیرة.

 
 ما بعد المدرسة 4

 
 )كایري نو كاي([اجتماع نھایة الیوم] 

 
 مثال…… اجتماع نھایة الیوم

 

 
 

 [بعد ذھاب األطفال إلى المنزل]
 أعد التفكیر في الیوم مع تصور وجھ كل طفل. 1

ن  مالحظات حول المحاسن التي تالحظھا لدى األطفال وما علمتھم إیاه، دّوِ
 إلخ.

 نظم مكتبك. 2
 سوي مكاتب األطفال باستقامة واحدة واجمع أي قمامة. 3
 تأكد من نظافة السبورة والمحایات. 4
 اغلق النوافذ. 5
  

 بالعودة للنظر إلى الیوم (نجم الیوم، أفضل أداء بالیوم)
. دع الطالب یعیدون التفكیر وأخبر كل منھم عن مجھوده الخاص أو 

للمدرس التأكد من عدم مغادرة أحد. مجھودات غیره خالل الیوم. ینبغي 

في حالة عدم ظھور اسم شخص ما، اعثر على خصالھ/خصالھا الحسنة 

 واذكرھا.

 . قد تكون فكرة جیدة تسجیل ما فعلھ كل شخص في "سجل الفصل".
 

 إلى لجان الفصل الدراسي ومنھا
 "ھل توجد أي طلبات موجھة إلى لجان الفصل الدراسي؟

 إعالنات من لجان الفصل الدراسي؟"ھل توجد أي "
 

 كلمة المدرس
*اترك الفصل الدراسي بعد إلقاء تحیة الوداع مع لعبة بسیطة بالید 

 ).سایونارا ھاند شیك( التصافح باألیدي ) أوجانكین-سایونارا(
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 [عرض عمل الطالب]
 .طالب كلال تعرضھا إال في حالة توافر عمل 

اطلب رؤیة الفصول الدراسیة األخرى. یمكنك التعلم من العروض األخرى 

 وینبغي لك الحصول منھا على العدید من األفكار الجیدة.

 (محدد بواسطة تسونیوشي)

 
 األعمال الفنیة داخل الفصل الدراسي

 
 خلق جو جید في الفصل الدراسي  5

 
األطفال أكثر من نصف إن الفصل الدراسي ھو المكان الذي یقضي فیھ 

 وقتھم. ونحن نریده مكانًا یشعر فیھ كل طفل بالراحة وكأنھ بیتھ الثاني.

 
 [تذكر]

 فصل دراسي أنیق ومشرق
. ضع أشیاء بسیطة قدر اإلمكان بالقرب من النوافذ. دع ضوء الشمس 

 یدخل.
 . حافظ على نظافة النوافذ.

 . استخدم ألوانًا ساطعة لعناصر العرض.
حافظ على أن تكون المناطق األكثر استخداًما ھي األكثر نظافة (تحدیًدا . 

 سلة النفایات الورقیة، خزانة معدات التنظیف، طاولة الغداء)
 . ال تترك صنادیق الورق المقوى، إلخ، في زاویة الغرفة.

 
 فصل دراسي سھل االستخدام

انات، صنادیق . تأكد من مالءمة منطقة التخزین للمقتنیات الشخصیة (الخز
 التخزین، الخطافات، إلخ)

. احرص على أن تكون عناصر االستخدام المشترك في متناول الید (مبرأة 
 األقالم الرصاص، الشریط الالصق، الدبابیس، القوامیس، إلخ)

 إذا كنت تستخدم عربة ذات عجالت، فإن األطفال سیسعدون بتحریكھا.
 . ضع عالمات لتسمیة األشیاء بوضوح

كان كل شيء في مكانھ، فھذا یعطي شعوًرا باألمان ویجعل كل  *إذا
 شخص یشعر وكأنھ في منزلھ.

 فصل دراسي یثیر الحماس
 . اعرض المواد المتعلقة بالدراسات.

 . في حالة عرض أعمال األطفال، سیتمكنوا من التعلم من بعضھم البعض.
طفال لمسھا . امتلك األدوات التعلیمیة (كالنماذج، إلخ) التي یمكن لأل

 والتعلم منھا.
. احجز مكانًا للجان الفصل الدراسي (باإلضافة أیًضا إلى إعالنات مجلس 

 الطالب وجریدة الفصل واالختبار وصندوق الرأي، إلخ).
 

یؤدي الجو الذي یحث على روح االبتكار وبذل الجھد والتعلم التطبیقي  *

 إلى اإلنجاز والثقة.

 
 "مرحبًا" إلى بعضنا بعًضاالفتة فلنقول 
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 عناصر العرض الدائم المرتبطة بالدراسات والحیاة الیومیة
 
 

 
  

 الجزء الخلفي للغرفة

 بالقرب من النافذة

 بالقرب من الرواق

 الجزء األمامي للغرفة

 عناصر مفیدة
 التقویم 
 جدول األحداث 
 أخبار الصف/الفصل 
 ھام لجان الفصل 
 مخطط تناوب االرتباطات 
 .صندوق برید الفصل، إلخ 

 المبادئ الیومیة األساسیة
 األھداف المكتوبة 
 قائمة العناصر المطلوب إحضارھا إلى الفصول 
 تعلیمات حول كیفیة التعامل مع أواني الغداء 
 (تؤخذ إلى المنزل) مریلة الغداء 
  الورقیة وحاویات القمامة األخرىسلة النفایات 

عناصر العرض الدائم المرتبطة بالدراسات 
 والحیاة الیومیة

 للمدرسة التعلیمیة األھداف 
 والفصل الصف أھداف 
 الیومیة الحیاة أھداف 
 إلخ الزمني، الجدول 

 الباب

 الباب

 خزانات

  ستساعد أحواض السمك
والسالحف وأصص النباتات في 

 خلق جو دافئ ومریح.
  ال تضع خرقات التنظیف على

السیاج التي تمنع الطالب من 
 السقوط.

 عربة ذات عجالت

سیسھل وضع أختام 
دائریة صغیرة على 

األرض إعادة المكاتب 
إلى نفس المكان بعد 

 .التنظیف، إلخ

في حالة توافر مساحة، احضر مكتبًا كبیر الحجم 
 لتستخدمھ لجان الفصل الدراسي.

  إذا كنت تستخدم ملفات
واضحة فسیسھل عرض 

 األعمال الفنیة للطالب.
  یمكنك استخدام حائط

الرواق لعرض األعمال 
الفنیة للطالب 

وقصاصات الجرائد 
 وقصیدة الشھر، إلخ.

  قد تكون الخطافات
مفیدة لتعلیق الحقائب التي 

تحتوي على مالبس 
 القاعة الریاضیة.

 خزانات 
 أعمال األطفال 
 عرض لجنة الفصل 
  الفصلإعالنات مجلس 
 عرض فن الخط 
 خریطة 
 التقدم األكادیمي 

  تأكد دائًما من وجود صابون وفرشاة تنظیف
 ومطھر على الحوض

  المشترك لالستخدامعناصر 
 مبرأة األقالم الرصاص

 دبابیس
 شریط الصق

 قلم جاف
 كرات

 حبال قفز
 أشیاء فقدت وتم العثور علیھا

 أوراق متنوعة



 

 

36 

 
II .تعزیز الروابط 

 ) للفصلَككاريعمل لجان الفصل الدراسي (

 وَككاري توبان — نوعان من تقسیم المسؤولیات 1
 كما یلي. توبانیمكن تحدید المجموعة المعتادة 

 

 
من فرد واحد كما یشیر االسم ھي  توبانمن شخص واحد. ومجموعة  توبانیوجد في فصل اآلنسة كیكوتشي أیًضا مجموعة 

قد تكون فكرة  ضع عدد مھام مساٍو لنفس عدد الطالب في الفصل إن أمكن. االرتباطات التي یقوم بھا شخص واحد خالل الیوم الدراسي.

 جیدة بإضافة مھام جدیدة في أي وقت والحصول على أفكار من األطفال.

 ارتباط واحد –أمثلة على شخص واحد 

 ) في شكل "شركات"كَكاري إعادة تسمیة لجان الفصل ( 2

 ).َككاري) ولجان الفصل (توبانلقد تمكن فصل اآلنسة كیكوتشي من التمییز بوضوح بین مجموعة االرتباطات (

 الطالب أنفسھم "الشركات" بمساعدة خیالھم.ینبغي "للشركات" أن تكون مرحة وأن تحظى باستمتاع وتقدیر الفصل كلھ. ینشئ 

 قواعد تكوین شركة

 
: مجموعات االرتباطات (أدوار متناوبة): مھام أساسیة مسؤولة یتم تنفیذھا بالتعاون مع توبان

 التنظیف،ارتباطات الغداء، االرتباطات الیومیة)الزمالء (ارتباطات 

"سأنظم مكتبة الفصل".  *مسؤول الكتب: 
"./*موفر "سأھتم بقفل المصابیح عند عدم الحاجة لھا  موفرة الطاقة: 

"سأعد أنشطة تدریب الصباح".  *مسؤول/مسؤولة تحسین المھارات: 
." "سأحافظ على ترتیب مغانط السبورة  *مسؤول المغناطیس: 

"سأتابع ذھاب الورق القابل إلعادة االستخدام إلى سلة إعادة التدویر".  *مسؤول إعادة التدویر: 
*." "سأتحقق من األعمال التي تم تسلیمھا  مسؤول التحقق: 

"2و 1*مسؤوال المحو  "سنحافظ على نظافة السبورة!  : 
 تقسیم المھمة بین الجانبین األیمن واألیسر) 

"سأسلم الرسائل الواردة من المكتب".  *مسؤول البرید: 
"سأتصل بأي غائب".  *مسؤول االتصال: 

 ینبغي أن تكون ممتعة ومربحة أیًضا لكل فرد في الفصل .

 یمكن تكوین شركة جدیدة في أي وقت. .

 یمكن حتى لشخص واحد بدء واحدة. .

 أي شخص ھو موضح ترحیب لالنضمام. .

 یمكن لكل فرد في الفصل االنضمام إلى شركتین. .

 في حالة عدم أداء أي شركة ألي عمل لمدة أسبوعین، یتم إیقافھا عن العمل، إلخ. .
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 أمثلة للشركات
 

 
 [تفاعل األطفال]

 
 
 

بتوضیح الفرق بین االرتباطات و"الشركات" بات كل فرد یعرف بالتحدید ماھیة 
ارتباط واحد كل شخص روح  —مھمتھ/مھمتھا. تمنح مجموعة شخص الواحد 

!" باإلبقاء على نفس مجموعات ارتباطات الغداء —الفخر والمسؤولیة  "اتركھا عليَّ
د جدال عند تقسیم العمل، والتنظیف خالل العام، الحظ بعض األطفال أنھ "ال یوج

دقائق ویحصلون  10یسیر كل شيء بسالسة". إنھم ینھون مھمة التنظیف خالل 
 دقائق من وقت الفراغ قبل الفترة الخامسة. 5على 

 لقد تم تكوین العدید من "الشركات" بما في ذلك الشركات الممیزة.
 
 

 
 
 

 اآلنسة كیكوتشي
 

 
 

 
 

"الشركات" بمالحظة األطفال خالل الفصل الدراسي األول، تمكنت من معرفة أن 

كانت مكانًا لتكوین صداقات. لم أستطع إال التبسم عند سماع "فلیجتمع الجمیع. لدي ما 

یجب مناقشتھ". لقد كانت ھناك بعض الخالفات بالفعل، إال أن األوالد والبنات أخذوا 

األنشط على محمل الجد ولكنھم أیًضا استمتعوا بھا. أخطط لالستمرار في ھذه األنشطة 

عض التحسینات خالل العمل. إن "الشركات" تجعلنا أنا واألطفال نفكر في مع إضفاء ب

 معنى "العمل من أجل الفصل".
 
 
 
 
 
 

 اآلنسة كیكوتشي
 

 
 شركة عید المیالد / شركة التجارب والحرف الیدویة
 النباتاتشركة األحداث الخاصة / شركة رئیس المراسم / شركة 

 شركة الجریدة / شركة الجریدة الریاضیة / شركة الحشرات

وتالحظة بعنایة وتجري البحوث لإلجابة على أسئلة كل شخص *شركة النمل...تھتم بالنمل 
 وتصدر جریدة للنمل

*شركة عید المیالد السعید...تستكشف عید میالد كل شخص وألوانھ وأشكالھ المفضلة وتصنع 
 بطاقات أصلیة ألعیاد المیالد
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 [األحداث الخاصة]

 
ممتعة وجدیرة بالذكر ومنفصلة تماًما عن الحیاة الیومیة. عندما یندمج األطفال في عمل شيء ما یصبح إننا نرید أن یكون الحدث الخاص تجربة 

 الفصل بأكملھ على قلب رجل واحد.
المخططة  َككاريالمخططة محبوبة للغایة، والجمیع یرید االنضمام إلیھا. یروق لألطفال التخطیط لعمل ما وتنفیذه بأنفسھم. لقد قامت  َككاريإن 

س خالل النشاط باإلعداد لیوم الترویح عن النفس. تم إسناد مسؤولیة التخطیط المفصل لألطفال، ولكن كان على المدرس التحقق بشأن السالمة. ینبغي للمدر

 أن یصبح واحًدا من األطفال في عالم خاص.

 
 األحداث المحبوبة في یوم الترویح عن النفس

 

 "المطعم التنكري"
 . تحدد كل مجموعة الطبق المطلوب إعداده

 . یتنكر كل شخص ویعد المطعم
 . تعمل اللجنة المخططة على إعداد األموال وتوزیعھا

 . تحدد كل مجموعة األسعار
 

 المقھى
 . قم بأمر مغایر. حول الفصل إلى مقھي

 للنوادل/للنادالت تدبیر أزیاء رسمیة مرحة.. ینبغي 
 . أعد قائمة المشروبات. جھز كؤوًسا ورقیة. أحضر مشروبات (الماء العادي أمر جید).

 عرض فیلم
 .استخدم شاشة الفصل وجھاز العرض واعرض فیلًما.

 . سیكون األمر أكثر إمتاًعا إذا ما قمت بالدمج بین نشاط المقھى وعرض الفیلم.
 رسة األنشطة الریاضیة / حفل راقص / بیت الرعب، إلخ.. یوم مما

 
 

 
 عالم خاص یمكن لجمیع من في الفصل مشاركتھ.--فلنجعل كل حدث تجربة مثیرة ومدھشة

 
 

 فكر في أنشطة مالئمة لفصلك. انعم بتجربة مثیرة!

 القائمة
 

 رامین
 فطائر

 مقليأرز 
 كاري

 مكرونة مقلیة
 عصیر الفاكھة

 إلخ
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 [األلعاب الجماعیة]
 

 إذا ما أجدتم جمیعًا في اللعب سویًا، ستصبحون على قلب رجل واحد.
للترویح عن النفس حدثًا واحًدا على األقل شھریًا، كیوم فلنلعب معًا جمیعًا أو وقت اللعب. عندما یجد جمیع من بالفصل في لعبھم  َككاريتخطط 

متعة. عند یسترخي األطفال ویشعرون بدفء أكثر تجاه بعضھم بعًضا ویتغیر الجو العام بالفصل. حتى خالل اجتماع نھایة الیوم یكون ھناك وقت للعبة م

 مغادرة األطفال المدرسة بمزاج جید سیعطیھم ذلك طاقة للیوم التالي. من المھم مساعدة األطفال على االبتھاج والحیویة.

 
 أمثلة األلعاب

 

 ”S-ken“التفضیل األول: 
طفال في اللعبة ھي اللعبة األكثر شعبیة، وھي لعب بسیطة ولكن بإضافة بعض التغییرات الخاصة تصبح أكثر إثارة. یندمج األ S-kenتعد 

 یصبح الفصل بأكملھ على قلب رجل واحد.

تصبح یتم تقسیم الفصل إلى فریقین. والفریق الذي یحصل على "كنز" (حجر، إلخ) الفریق اآلخر أوالً یكون ھو الفائز. إن القواعد سھلة ولكنھا 

 أكثر تعقیًدا وفقًا للصف ومستوى التطور.
لالستیالء على الحجر خالل وقت محدد. یتم تقسیم كل فریق بشكل أساسي إلى الدفاع والھجوم ومناقشة الطرق الفعالة یحیك كل فریق الخطط 

 لالستیالء على "الكنز". إن األسالیب النفسیة تجعل المعركة مثیرة.
 . إنك تھاجم بالقفز على قدم واحدة. تخرج من اللعبة إذا ما لمست قدمیك االثنتین األرض.

 تخرج من اللعبة إذا خرجت عن المنطقة المحددة.. 
 . قد یصبح الھجوم عنیفًا. تخرج من اللعبة إذا ما أسقطت أحًدا أرًضا. بغض النظر عن مدى المتعة باللعبة، فالسالمة مقدمة دائًما.

 
 لعبة الملك

شعر بتغیر الجو. تحظى ھذه اللعبة أیًضا بشعبیة عندما یصرخ الجمیع في تناغم "من الملك؟" یصبح الفصل على قلب رجل واحد. یمكنك أن ت

رفة من ال تستغرق وقتًا طویالً، لذا فھي مالئمة الجتماع نھایة الیوم. یصبح شخص واحد "الملك" ویقلد الجمیع حركاتھ/حركاتھا. إن الھدف ھو مع واسعة.

 إنھا لعبة نموذجیة الجتذاب الفصل كلھ سویًا. یكون "الملك" الحقیقي. ال تتطلب إعدادات ضروریة لذا یمكنك لعبھا في أي وقت.

 

 
 

 إن األلعاب الممتعة لیس لھا نھایة. إن اللعب یحرر القلب.



 

 

40 

 
 

 
 

 

 العمود
 ذكریاتي عن الطفلة (ٍس) واستخدام السجالت

 
 
 
الصف لقد أصبحت خالل شھر أبریل إحدى المدرسات الجدد للصف الرابع. لقد كان الفصل بنفس المجموعة منذ 

 الثالث، ولكن المدرس انتقل وتولیت العمل محلھ.
لقد قال أحد مدرسي الصف الرابع اآلخرین، وھو مدرس صغیر السن مليء بالحماس كان مسؤوالً عن نفس الفصل 

العام،  العام الماضي، "أرید بدء مالحظات التحدي ھذا العام. فلنفعل ذلك سویًا". متسائالً ما إذا كنت أستطیع االستمرار طوال

 وقد وافقت. المقصود "بمالحظات التحدي" ھو اختیار مشروع للدراسة المستقلة واالحتفاظ بمالحظات حول تقدمك.

طالبًا في الفصل، وھي تعاني من مشكلة في التحدث. یبدو أنھا بالكاد تحدثت  24س ھي إحدى الطالبات من بین 

 الثالث من نطق جملة "أنا بخیر" بسھولة عند مناداة اسمھا في الصباح. خالل الصف األول والثاني. وقد تمكنت أخیًرا في الصف

عندما التقیت س في شھر أبریل حاولت التواصل معھا. "إذا لم تستطیعي الرد بالكالم ستفي اإلیماءات بالغرض". 

 كنت متفائلة ولكني لم ألق تفاعالً. ثم حاولت كتابة حوار. وال شيء أیًضا.
 أطفال ال یتكلمون، ولكن كانت ھذه ھي المرة األولى التي أقابل أحدھم بالفعل. لم أدِر حقًا ما أفعل.لقد سم عن 

بعد أیام قلیلة وخالل ساعة الغداء تحدیًدا بدت س بعیون مألتھا الدموع وكأنھا تحاول قول شیئًا ما. حاول العدید من 

 األطفال التحدث معھا، ولكن لم یعرف أحدھم ماھیة األمر.
أذكر أن إحدى األطفال كتبت في "مالحظات التحدي" "لقد استمتعت باللعب مع س." وعندما سألتھا عن المشكلة. أجابت على 

 الفور "إنھا تعاني من صداع". لقد جاءت "مالحظات التحدي" إلنقاذي!
التدوین كتابة. كتبت بعد ذلك وتبین أن س تحظى بخط أنیق وھي جیدة في أي مما یتعلق بتسجیل المالحظات أو 

العدید من خواطرھا في "مالحظات التحدي". عادة ما تظھر عزیمة قویة؛ فقد كتبت یوًما ما على سبیل المثال، "أرید أن أتكلم 

 كأي شخص آخر؛ سألقي قریبًا كلمة الصباح".

الحظات التحدي" أصبحت أستطیع اآلن خوض نقاشات عادیة مع س. كل یوم یكون الجدول مشغول للغایة ولكن "م

 جزًءا مھًما من حیاة التدریس لدي.
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 الجزء الثاني، خلق جو جید داخل الفصل مع 
 كل طفل في المدرسة

 أوالً بناء جو جید داخل الفصل من خالل األحداث المدرسیة
 

 ھدف األھداف المدرسیة .1
أفراًدا في المدرسة والفصل وحقھم على التفكیر في دورھم في المجموعة واتخاذ إن الھدف من األحداث المدرسیة ھو أن یعي األطفال كونھم 

 إجراءات مسؤولة.

 
 تكوین مجموعات تجعل الحیاة المدرسیة أكثر اكتماالً  .2

 إلتمام ذلك یجب توافر الجو التالي داخل الفصل:

 تبادل األفكار واألمنیات في بیئة مفتوحة وتحدید ھدف. -1-
 ینكم لتنفیذ ھدف النشاط الجماعي.التعاون فیما ب -2-
 استھداف أنشطة إبداعیة من خالل التخطیط الدقیق. -3-
 التأكد من تبادل األفكار بصورة بناءة وحیة. -4-

 

 تأسیس فصل یبرز مفھوم الفردیة .3

الفصل/الصف جزًءا أساسیًا. ولتطویر القیم إن القیم الشخصیة ھي أمور یطورھا كل طالب بطریقتھ/بطریقتھا الخاصة، ولكن یعد القبول من 

 الشخصیة یجب استیفاء الشروط التالیة:
 وجود أنشطة جماعیة فعالة. -1-
 إدراك كل طفل لقیمھ/لقیمھا الشخصیة. -2-
 قبول المجموعة (الفصل، الصف) لدور كل طفل في المجموعة وطریقة تفكیره -3-
 األطفال اآلخرین بالصف). منح الثقة لكل طفل (من المدرس، الزمالء، -4-
 أن تكون التكلیفات المخصصة ذات مستوى عاٍل للمساعدة في تطویر القیم الشخصیة لكل طفل. -5-
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 األنشطة المكونة من صفوف مختلفة --ثانیًا التفاعل مع األطفال اآلخرین 

 
 األنشطة الجماعیة المدمجة حسب العمر

 
 الھدف -1-

 ینبغي لھیئة التدریس بالكامل تعلیم جمیع الطالب. تنفیذ الفكرة: 
 . بمجموعات الصفوف المختلفة التي تستمر طویالً:

)a( .یتم الحصول على أدوار قیادیة إلى حد ما ویشعر األطفال األكبر سنُا بإدراك معنى وجودھم في الصفوف األعلى ویتعلموا كیفیة القیادة 
)b(  ھناك طالب في صفوف أكبر لدى الطالب األصغر للبحث عنھم والتعلم منھم.بالتفاعل مع الطالب األكبر سنًا یكون 

 . تكوین مجموعات من أطفال بأعمار مختلفة، یمكن لكل شخص المشاركة في نشاطات أكثر دینامیكیة ومتعة، مما یجعلھم أكثر حماًسا.

 
 تكوین المجموعات -2-

فین الثاني والخامس والصفین الثالث والرابع. یتم تكوین المجموعات في فصل واحد ثم دمجھا . فصول "األخوة واألخوات": الصفین األول والسادس والص

 مع مجموعة من صف آخر،. مما ییسر العملیة.
ن مجموعة واحدة بالصفوف الستة كلھا. سیكون ذلك أكثر تعقیًدا إذا كانت المدرسة كبیرة.  . كّوِ

 

 األكبر/األصغر سنًااألنشطة مع المجموعات  -3-
 . األنشطة الجماعیة للمدرسة كلھا: أنشطة الترویح عن النفس، مھرجان األطفال، بطولة ریاضیة، التنظیف

 . األحداث الخاصة: یوم ممارسة األنشطة الریاضیة، تناول الغداء، حفل وداع لطالب الصف السادس، مجموعات دراسیة
 

 متنوع -4-
 ة إذا ما أعطیت المجموعة اسًما أو تمیمة.. یزداد الشعور بمعنى الجماع

 . تجنب وضع األخوة واألخوات معًا.
 

 التفاعل األكادیمي مع الصفوف األخرى
 األھداف -1-

ولكنھا تتعلق بالدراسة بصورة أساسیة. یزداد الحافز باإلرشاد واالسترشاد والتعلیم  ’tokkatsu’تندرج األنشطة الجماعیة األكادیمیة المدمجة تحت 

 والتعلیم؛ إن مستوى الدارسین محدد، لذا فإن اإلرشادات األكادیمیة واضحة.
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 أمثلة التفاعل لألنشطة األكادیمیة المدمجة -2-
 
 
 

 التفاعل الصفوف الموضوع

 الیابانیة

طالب الصف الثالث مؤلفات "ما أرید تعلیمك إیاه" ویقرأھا طالب الصف الثاني. یكتب  الثالث والثاني

 وفي المقابل یرد طالب الصف الثاني بكتابة خطابات شكر.

 الصفوف العُلیا /

 الصفوف الدنیا
 لرفع االھتمام بالقراءة یقرأ الطالب األكبر سنًا للطالب األصغر سنًا لتقدیم كتب شیقة لھم.

 یحكي طالب الصف السادس عن الرحالت المیدانیة. السادس والخامس

طالب الصف السادس 

التعلیم  وطالب

 اإلعدادي

 أجروا نقاًشا حول "مستقبلنا".

 الحرف الیدویة

 تلعب المجموعتان العمریتان بمواد مختلفة. األول والثاني

 السادس واألول
اجعل طالب الصف األول یلعبون بھا یصنع طالب الصف السادس دمى متحركة، 

 واعرف تعلیقاتھم.

الدراسات البیئیة 

 بالحیاة

 األول والثاني
یوضح طالب الصف الثاني لطالب الصف األول جوانب المدرسة، ویوضحون لھم كیفیة 

 االعتناء بالنباتات والحیوانات، كما یعلموھم األلعاب التقلیدیة. إنھم یقیمون مھرجان معًا.

 الثاني والثالث
"القفز نحو المستقبل!" یحصل طالب الصف الثاني على معلومات من طالب الصف الثالث 

 لرفع اھتمامھم بالتدرج نحو صف أعلى.

 یقدم طالب الصف الرابع تقریًرا إلى طالب الصف الثالث لبحثھم حول "المیاه". الرابع والثالث المتكاملة الدراسات

 
 
 

 

  

 
 فوائد الفصول المدمجة إلى الفصلإعادة 

 

من المھم تبادل المعلومات بین المدرسین المختلفین. قد یالحظ مدرس آخر أحد جوانب 

شخصیة الطالب التي لم تالحظھا أو التي ال تكون واضحة في الفصل. من المھم وجود ھذه 

ض كل ممیزات المحاسن في الحیاة الیومیة بالفصل. من الصعب على طالب الصفوف األعلى عر

القیادة، ولكنھا تظھر بصورة طبیعیة خالل أنشطة الفصل المدمجة ھذه. ینبغي لمدرس الفصل 

 محاولة إظھار ھذه الممیزات داخل الفصل أیًضا.
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 ثالثًا النظام التعاوني بالصف/المدرسة

 
 أساسیات إعداد النظام .1

 
نقاط  3بناء ذلك جمیع من في الصف والمدرسة. من المحتمل أن یصبح ھذا السلوك أكثر انتشاًرا. توجد إن المدرس ال یقود الفصل بمفرده ولكن یساعده في 

 أساسیة عند إعداد نظام تعاوني.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

[البدء بطریقة صغیرة. إذا كان ھناك ما 
 یمكن تغییره بسھولة، فلتفعل ذلك أوالً]

 الالزماحذر من تجاوز األمر أكثر من  1النقطة 
 ال یھم مدى جودة خططك لنظام تعاوني، فلن 

 تنجح ما لم تكن واقعیًا. من المھم أن تحافظ 
 على إطار حدودك.

 استغل قدرات كل مدرس على أكمل وجھ 2النقطة 
 إذا أمكنك عند التعاون استخدام أفضل الموضوعات 

 والمناطق، فسوف تكون قادًرا على العمل بنشاط 
 وقوة. ینبغي للمدرسین إلقاء نظرة أخرى على 

[خالل التعاون سواء مع الصف أو المدرسة  محاسنھم ومناقشتھا.
 بأسرھا، ینبغي سھولة القیام بما تجیده.]

 التبادل اإلیجابي للمعلومات 3النقطة 
 إن تبادل المعلومات أمر ثمین في النظام التعاوني. 

 بالتركیز على محاسن كل طفل ونقاط تحسنھ 
 وجھوده الشاقة، سیعمل النظام التعاوني بسھولة.

[یكمن سر النظام التعاوني طویل األمد في 
 تبادل المعلومات حول التغیرات اإلیجابیة.]
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 التعاونيأمثلة ملموسة للنظام  2

 
اإلعداد للمواد التعلیمیة، تبادل األفكار، تبدیل الفصول. عند تفعیل التعاون في النظام  یوجد العدید من الطرق لتعاون المدرسین في نفس مستوى الصف:

 المدرسي من الجید العثور على طرق لمشاركة المدرسین وفقًا لتخصصاتھم.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مالحظة: إن فترة الدراسات المتكاملة ودراسات بیئة الحیاة ھي 

فترة في المنھاج الدراسي الیاباني. راجع شرح المصطلحات في 

 نھایة التقریر.

  

[یمكن استغالل النظام 
التعاوني في یوم ممارسة 

الریاضة، المعارض، 
 الرحالت المیدانیة]

 
 

[ال یقتصر دور المدرس فقط 
ل على مجرد المساعدة خال

ساعة الغداء ولكن التفاعل مع 
األطفال خارج وقت الفصل 

 لتوطید صلتھم أكثر.]

 
 

انضمام مدرسي المواد المتخصصة لألطفال في 
 تناول الغداء

 
دائًما ما یرى مدرسو المواد المتخصصة الطالب 
خالل درس الرسم أو الموسیقى أو التربیة البدنیة 
فقط. ولكن بانضمامھم إلى األطفال خالل تناول 

یمكنھم التعرف على جانب مختلف من الغداء، 
شخصیاتھم. یصبح الطالب والمدرسون أقرب 

وسیتغیر الجو في الفصل. وقد یتمكنوا من االتصال 
بطالب لم یدرسوا لھم بعد. سیساعد ذلك على 

 االنتقال السلس عند تلقي الطالب/الطالبة للدرس.

 العروض األكادیمیة
 

ینبغي مشاركة مدرسو المواد المتخصصة عند وجود 
عروض لدراسات متكاملة أو دراسات بیئة الحیاة. 

فإن ذلك سیضفي على العرض حیویة. یساعد 
 مختلفین على تطور الطالب.االتصال بمدرسین 

[في حالة تبادل معلومات حول 
مھارات خاصة مع مدرسین 

في نفس الصف أیًضا، 
رورة المھارات ستتحسن بالض

 التعلیمیة لدى الجمیع.]

استغالل القدرات الخاصة لكل شخص على 
 مستوى الصف

 
في حالة وجود أكثر من فصلین بالصف، یمكن 

استغالل القدرات الخاصة لكل مدرس. ینبغي 
للمدرسین إبالغ بعضھم بنقاط القوة لدیھم، "أعتقد 
أنھ بإمكاني تناول أمر التدبیر المنزلي". "دع أمر 

التربیة البدنیة لي". "لقد كنت أحضر دروًسا في فن 
راق لألمثلة". وحتى لو لم الخط، لذا یمكنني عمل أو

تبدل الفصول فعلیًا، یمكنك مشاركة المواد التعلیمیة 
وأفكار لطرق التدریس. ستصبح الفصول أكثر 

تحفًزا. من الضروري احترام التعاون ومھارات 
 بعضنا بعًضا.
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 في إدارة الصفنقاط مھمة 

 
 . إظھار االحترام لمدرسي الفصول اآلخرین: الثقة في الصف بأكملھ]1[

 ~یرى األطفال كیفیة تعاملك مع المدرسیة اآلخرین~
 

 . ال تقارن فصلك بفصول أخرى.
 . ال تتمادى مع أطفال ینتقدون مدرس آخر.

 . ال تنتقد مدرس فصل آخر أمام األطفال.
 الخبرة محاسن المدرسین األصغر ویمتدحھم أمام األطفال.. یدرك المدرس ذو 

 
 [المساعدة في تطور كل األطفال بالصف.]

 ~افعل كل شيء كوحدة واحدة~
 

 . اعرف أسماء األطفال في الفصول األخرى.
 . ساعد على التعامل مع المشاكل في الصف بأكملھ.

 ت الشخصیة، أحداث الفصل).. ضع قواعد محددة للصف بأكملھ (الواجب المنزلي، المقتنیا
 . تأكد من استناد القواعد إلى أوضاع فعلیة في الفصول.

 

 [افھم األطفال في مجموعة اصف؛ وضع تعلیمات للزي الرسمي في كل الفصول.]
 

 . اعط الرصة لكل المدرسین للتدریس لكل الطالب في الصف.
 بعًضا.. تبادل المعلومات المھمة حول الطالب في فصول بعضكم 

 . ابن نوع العالقة التي تمكنك من تحذیر أو توبیخ أي طفل في الصف.
 

 أمثلة ملموسة
 

 تبادل الفصول، الفصول المشتركة -1-
 یمكننا من خالل ھذه الفصول تعمیق فھم كل األطفال بالصف. كما یستطیع األطفال أیًضا فھم المدرسین.

 
 الدعم المشترك بین الفصول المختلفة -2-

 لدعم إلى نوعین، الدعم األكادیمي والدعم المتعلق بنمط الحیاة. أظھر االحترام لكل مدرسي الفصول في الصف.قسم ا
 

 النقاشات المكتوبة (إن التوقف وإلقاء نظرة على ما مضى أمر مھم). -3-
 عنھا. نظم ھذه التعلیقات واقرأھا بصوت عاٍل.حدد موضوًعا. طلب من األطفال (بشكل مجھول) تدوین أفكار قد تشكل لھم مشكلة في التعبیر 
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 تلمیحات للحصول على المساعدة عند وجود مشكلة في الفصل

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 ال تتردد في طلب المساعدة 1التلمیح رقم 
إن طلب المساعدة لیس أمًرا سھالً. كلما كانت المشكلة خطیرة یصبح أمر إبالغ شخص بھا 

 المعضلة: فكلما اشتدت حاجتك للمساعدة یصعب أمر طلبھا.أكثر صعوبة. وھنا تكمن 
والسبب ھو اعتقادك أنھ "أرید حل ھذا األمر بنفسي" أو "أعتقد أنھ یمكنني النجاح في ذلك" 
أو أنك قد ال ترغب في إظھار نقائصك لألخرین. وفي حاالت أخرى تؤجل طلب المساعدة، متسائالً عن 

التخلص من ھذه المخاوف، ولكنك تحتاج إلى التحدث إلى شخص  نوع الدعم الذي تتوقعھ. من الصعب
ما. عادة ما یساعدك النظر إلى المشكلة من وجھة نظر مختلفة في العثور على حل. فبمجرد التحدث عن 

 المشكلة سیشعرك ھذا بشعور أفضل.

 
 

 مساعدة مدرس آخر یأتیك بمشكلة 2التلمیح رقم 
مدرس آخر بنفس الصف للمساعدة؟ تبدو جملة "لقد فعلت كذا كیف تتصرف في حالة طلب 

وكذا ونجح معي األمر" نصیحة جیدة، ولكنھا لیست كذلك في حقیقة األمر. یمكن أن یكون األمر مفیًدا 
أن تقص تجربتك الناجحة على شخص ما دون وجود مشاكل، ولكن یمكن أن یكون تأثیر األمر على 

 ا.شخص یطلب المساعدة مغایر تمامً 
إن أغلب األشخاص الذین یطلبون المساعدة یكونوا في حالة یرثى لھا. وقد یؤدي سماعھم 
إلى قصة نجاح شخص آخر إلى إحباطھم. فمن األفضل التعاطف مع الشخص ومحاولة التفكیر في حل 
معًا. ال تحاول الوصول إلى أصل المشكلة. عندما تكون في موقف مختلف من السھل إعادة النظر 

ثور على األخطاء التي ارتكبتھا. قد یكون المدرس مسؤوالً بشكل جزئي، ولكن األمر یكون أكثر والع
تعقیًدا. في حالة إظھار الرغبة في المساعدة في حل المشكلة سیسعد المدرس اآلخر الذي طلب/طلبت 

تفھم الموقف المساعدة. حتى إذا لم یتم حل المشكلة على الفور فإنھ/فإنھا سیرتاح لمعرفة وجود شخص ی
 وسیتحفز لمواجھة المشكلة.
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 تلمیحات للحصول على المساعدة عند وجود مشكلة في الفصل

 
 

  

 
 نظام تعاوني على مستوى المدرسة 3لتلمیح رقم 

سبب وجود المشكلة من الضروري على مستوى كل من الصف والمدرسة أال نسھب في 
وأن نركز بدالً من ذلك على أفكار لحلھا. ما األفكار األكثر ترجیًحا للنجاح؟ ینبغي لكل شخص مناقشة 
األمر ثم اختیار حل یعتقد الجمیع بواقعیتھ. في حالة شعور الشخص الذي یطلب النصیحة أو ھؤالء الذین 

 یسدونھا بعدم مالءمتھا، من المرجح أنھا ستفشل.

ھم بعد بدء نظام تعاوني مالحظة األطفال واالستمرار في تقدیم الدعم لھم. یفضل عند من الم
مناقشة مدى التقدم البحث عن تغییرات إیجابیة حتى لو كانت صغیرة بدالً من اإلسھاب في األمور التي 

جابیة. عندما تم اإلخفاق فیھا. عند تقدیم العدید من المدرسین للمساعدة من المھم جمع كل التغییرات اإلی
یقدم أحد المدرسین المساعدة ال یرى/ال ترى إال أحد جوانب الفصل متسائالً "إنني أقتطع جزًءا من وقتي 
المشغول لتقدیم المساعدة، ولكن ھل یجدي ذلك نفعًا؟" أو ربما یشعر باإلحباط "ال أرى أي تغییر على 

 اإلطالق".

في الفصل حتى ولو مرة واحدة شھریًا لمدة  وھنا تكمن أھمیة اللقاء بانتظام لمناقشة الوضع
دقیقة. ینبغي مناقشة حتى التغییرات الصغیرة بالتفصیل. قد یقیم المدرسون الذي یتلقون المساعدة  30

الموقف في الفصل على رسم بیاني، مع "أوضاع الفصل الحالیة نحن نستھدف" الحصول على أعلى 
 المدرسین الذین یقدمون المساعدة سیجدونھ ذا مغزى.نقاط. إنھ نظام عالمات سھل ولكن  10درجة، 

 

 تقدیم المساعدة كمدرس مساعد في فصل خرج عن السیطرة 4التلمیح رقم 
 

 بدراساتھم.. عند التصرف كمدرس مساعد ینبغي لك البقاء في الخلفیة ومساعدة الطالب على االھتمام 
 . حاول أن تحجم عن تقدیم النصح المدرس حول محتویات الفصل أو طرق التدریس.

. حاول أن تُشعر الطالب أن مدرس الفصل ھو المسؤول وأن المدرس المساعد یقتصر دوره على تقدیم 
 المساعدة فقط.

معھا بمجرد بدء  . عادة ما یكون مدرس الفصل مدرًكا للمشاكل ولكنھ یكون غیر قادر على التعامل
 المساعدة. احتفز بنصائحك إلى أدنى حد؛ انتظر اللحظة المناسبة للنصح.

 . من المھم التفكیر والتحدث مع مدرس الفصل في العثور على
 طرق لحل المشكلة.
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 رابعًا   إلى المدرسین الجدد

 
 . من الفریق االستشاري إلى المدرسین الجدد1

 
 ینتظر المدرسین الجدد طریق طویلة وصعبة من التدریس قدًما. نأمل أن تكون المؤشرات التالیة مفیدة.

 

 علیك أن تؤمن بنفسك -1-
تؤمن بنفسك وبقراراتك لخوض طریق التدریس. تحتاج إلى فلسفة التدریس الخاصة بك للتعامل مع التغییرات التي تطرأ على المجتمع واآلباء . علیك أن 

 وحتى األطفال.

ن تأخذ . من المھم أال تنھك نفسك. فالمدرس ھو إنسان قبل كل شيء. ستشعر باإلحباط في بعض األحیان والوصول إلى طریق مسدود. ال تنس أ

 استراحة وتسترخِ.

 
 علیك أن تؤمن باألطفال -2-

 . لعل أھم شيء لمدرس الفصل ھو اإلیمان بقدرات األطفال وبناء عالقة تقوم على الثقة المشتركة.

أحیانًا ما یتطلب األمر أن تكون . ولكن ال یمكنك أیًضا تعلیق األمر كلھ على األطفال. إن دور المدرس ھو بناء جو جید داخل الفصل. وللتدریس بفاعلیة 

 حازًما ومعنفًا. بینما تحتاج في أوقات أخرى إلى التشجیع، "أعرف أنھ بإمكانكم فعل ذلك!"

 
 أن تكون مدرًسا ناجًحا -3-

 سنوات"؟ 3. ھل تعرف مقولة "إن قدرة المدرس تظھر بعد 

ؤوالً عن أحد الفصول ویقوم بنفس المھمة التي یقوم بھا مدرس ذا خبرة. یتولى . إن الفرق بین التدرس والمھن األخرى ھو أن المدرس الجدید یكون مس

 المدرس مسؤولیة التعلیمات المفصلة للمواد الدراسیة والمھارات االجتماعي. وھو أمر لھ مخاطره.

یستخدم آخرون أسلوب التھدید كوسیلة إلجبار  . قد یعتقد بعض المدرسین أنھ "ال أستطیع حقًا أن أفعل ما ھو أفضل من ذلك" ویتوقفون عن األمر، بینما

 األطفال على االستماع. تتشكل قدرة المدرس خالل األعوام الثالثة األولى، وھنا تكمن أھمیة التدریب المبكر.

 المناطق الثالث التالیة. . من المؤسف أن یفقد المدرس بصیرتھ باألطفال ویرى أن مھارات التدریس لدیھ/لدیھا غیر كافیة. فلنبذل جھًدا لتحسین وبناء

 
 ---بناء فصل محفز وممتع--[مھارات التدریس] 

 الحظ العدید من الفصول الجیدة...شارك في المجموعات الدراسیة وراقب فصول المدرسین ذوي الخبرة *
 اطلب من أشخاص آخرین مراقبة فصولك وتقدیم التعلیقات لك *
 بالتدریس لھااحتفظ بسجل ألفكار التدریس والفصول التي قمت  *

 

 فھم األطفال، صقل القدرة على التحلیل، اتخاذ القرار، التخطیط، التنفیذ--[إدارة الفصل] 
 تعلم كیفیة إدارة فصل...من المدرسین ذوي الخبرة، الكتب، المجموعات الدراسیة *
 حدد أسلوبك الخاص إلدارة الفصل...جرب أفكاًرا جدیدة، احتفظ بسجل لما تفعلھ *

 

 …وجھة نظر واسعة، القدرة على جذب األطفال….یة][تطویر الشخص
 كإنسان...القدرة على التمییز، المعرفة الواسعة، مھارات التخاطب، القراءة ذات المغزى (الكتب والجرائد) *
 سلوكك تجاه األطفال...الدفء، النظر إلى األمور من وجھة نظرھم، إعطائھم األمل في المستقبل *
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 العمل الورقي بالفصل. الكفاءة في 2

 
 إن األمر ال یتعلق فقط بمدى ضخامة حمل عمل المدرس، ولكن محتویات عالیة الجودة وفعالیة ونطاق واسع من التوقعات. یجب أن تكون كفء.

 
 استخدم المواد بفاعلیة -1-

 . استخدم المواد الموجودة من العام الماضي بالمدرسة (أخبار الفصل، النشرات، إلخ)
 المواد التي تقوم بعملھا باستخدام الكمبیوتر أو الملفات . احفظ

 عند استخدام كمبیوتر، في حالة وضع تاریخ بالجزء العلوي بالمستند سیسھل استخدامھ العام التالي. 1 مثال

 17/4/12 قائمة الفصل 170412

 ضع دلیالً لمواد التدریس (قد تكون إضافة صور المعلومات على السبورة مفیدة). 2مثال.  

 نظم الملفات حسب الفصول الدراسیة. 3مثال.  
 ضع أغطیة شفافة للملفات. 4مثال. 

 . استخدم الكتیبات التي تحتوي على أفكار لكل شھر.
 استخدامھا مرة أخرى العام التالي.. احرص حرًصا خاًصا على أي مواد عرض یمكن 

 

 تعلم من المدرسین ذوي الخبرة. -2-
 . إن المدرسین الذین یعملون بسرعة ال یضیعون وقتھم وال جھدھم. استخدم أسلوبھم.

 

 كن على تواصل جید مع المدرسین الجدد. -3-
ن صداقات مع مدرسین جدد وتبادل معھم المعلومات.  . كّوِ

 

 لمدرسین في الصف إن أمكن.قسم العمل بین ا -4-
 . ینبغي وجود بعض الوظائف الكتابیة التي یمكن تقسیمھا.

 

 احرص دائًما على وجود نسخ من بطاقات التقاریر -5-
 . سیسھل وجود نسخ من بطاقات التقاریر من ملء سجالت نھایة العام.

 
 

 
  

 
التعلیمات أیًضا بأھمیة * إن أھم شيء على اإلطالق ھو التفاعل مع األطفال. تحظى 

 قصوى. استغل وقتك بحكمة وأدر الفصل برفق.
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 المساھمون والروابط

 
 
 
 
 

 ریوكو تسونیوشي
 

ریوكو تسونیوشي ھي أستاذ التعلیم المقارن بالدراسات العلیا في كلیة التربیة بجامعة طوكیو. وتنصب إحدى اھتماماتھا على المقارنة 

(روتلیدج فالمر،  نموذج التعلیم المدرسي الیاباني: مقارنات مع الوالیات المتحدة التعلیم المدرسي الیاباني. تتضمن الكتب:بین الثقافات في 

 )2010(شارك في التحریر ك. اوكانو، س. بوكوك، روتلیدج،  األقلیات والتعلیم في الیابان ذات الثقافات المتعددة: منظور تفاعلي)، 2001
 .tsuney@p.u-tokyo.ac.jp  ي:البرید اإللكترون

 

 المؤسسات المساھمة
 

 مجموعة البحوث بمدرسة طوكیو متروبولیتان االبتدائیة إلدارة الفصل الدراسي
（東京都小学校学級経営研究会） 

 
 "توكوبیتسو كاتسودوالخاصة "مجموعة "مدرسة مدینة ماتشیدا االبتدائیة" البحثیة، وحدة النشاطات 

（町田市公立小学校教育研究会 特別活動部） 
 

 مجموعة بحوث أحداث المدارس الیابانیة للتعلیم االبتدائي
（全国小学校学校行事研究会） 
http://zenshougyouken2009.jp/ 

 
 

 

  

mailto:tsuney@p.u-tokyo.ac.jp
http://zenshougyouken2009.jp/
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 المصطلحات
 
 

 )الدراسیةمن الدورة المصطلحات الرئیسیة (
 

 ... نشاطات خاصة (راجع التعریف في التقریر)特別活動（特活） توكوبیتسو كاتسودو=توّكاتسو اختصاًرا*
 

 ...فترة الدراسات المتكاملة 総合的学習の時間 سوجوتیكي جاكوشو نو جیكان*
 خالل المواد ودمج المحتوى الذي ال یندرج بسھولة تحت مادة محددة.ھي فترة مخصصة لحل المشاكل بمبادرة ذاتیة والتعلیم اإلبداعي للطالب، ویمكن تكامل المدارس من 

cf. http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/ icsFiles/afieldfile/2009/04/21/1261037_13.pdf 

 .2011تم االسترداد في أغسطس 
 

 ...دراسات بیئة الحیاة 生活科 سیكاتسوكا*
 الدراسات االجتماعیة والعلوم.مادة تطبیقیة لطالب الصف األول والثاني في المدرسة االبتدائیة متحل محل 

cf.http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/ icsFiles/afieldfile/2009/04/21/1261037_6.pdf 

 .2011تم االسترداد في أغسطس 

 المصطلحات المرتبطة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2012ریوكو تسونیوشي © حقوق الطبع والنشر 
 

 والتكنولوجیا).، وزارة التربیة والتعلیم ووزارة الثقافة ووزارة الریاضة ووزارة العلوم 21530873(تم تمویل ھذا التقریر بواسطة المنح التي تقدمھا الحكومة للمدارس لمركز البحث العلمي برقم  2012تم النشر في مارس 
 

عة البحوث بمدرسة مدینة ماتشیدا تم التحریر بواسطة ریوكو تسونیوشي بالتعاون مع مجموعة البحوث بمدرسة طوكیو متروبولیتان االبتدائیة حول إلدارة الفصل الدراسي ومجمو: المنھج الیاباني لتعلیم الطفل الشامل، التوّكاتسوعالم 
 وى التعلیمي اتصل بـ:االبتدائیة. لالستفسار عن المحت

 knambu@bgu .ac.jp، نائب مدیر المدرسة الثانویة للبنات في جامعة بونكیو غاكوین، Kazuhiko Nambuالسید 

 المراقبون الیومیون 日直 نیتشوكو
 أعمال متناوبة (في مجموعات صغیرة) 当番 توبان

 األدوار (في المجموعات الصغیرة) 係 َككاري
 النشاطات الَصفیّة 学級活動 جاكیو كاتسودو

 اجتماعات الفصل 学級会 جاكیو كاي
 إدارة الفصل الدراسي 学級経営 جاكیو كیي

 بناء مجتمع الفصل 学級づくり جاكیو زوكوري
 مدرس الفصل 学級担任 تانینجاكیو 

 الفعالیات المدرسیة 学校行事 جاكو جیوجي
 مجموعات الفصل الصغیرة 班 ھان

 التأمل 反省 ھانسي
 طریقة مستخدمة في المدارس الیابانیة لتحسین الذات 

 بناء عالقة مع األطفال 子どもに寄り添う كودومو ني یوریسو
 فھم األطفال 子どもを見取る كودومو أو میتورو

 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/
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