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 التقرير مقدمة
 

 تسونيوشي ريوكو

 

  في جامعية أستاذة

  في العليا الدراسات بقسم المقارنة التربية

 طوكيو جامعة التربية، كلية

 
 
 
 

 توجه التي األفكار معرفة من اليابانيون غير القارئون ليتمكن التقرير هذا إعداد تم

*. الياباني المنهاج ضمن( اختصارا توّكاتسو أو كاتسودو توكوبيتسو: باليابانية) لخاصةا النشاطات

 المدارس في المعاصرة التربية في الشامل الطفل لتعليم الكبرى األسس إحدى النشاطات تعتبر

 .اليابانية

 
 استعراض" على القائم لألساتذة التعاوني التعلم أن من الرغم على

 أن إال األخيرة، السنوات في عالميا اهتماما جذب قد اليابانية قةالطري على" الدروس

 فحسب األكاديمي للتطور أساسا يعتبر ال والذي الشامل، الطفل لتعليم الياباني النموذج

 للقارئين بسهولة متاح غير أيضا، والبدني والعاطفي االجتماعي للتطور أساسا وإنما

 معلومات تقديم طريق عن الراهن الوضع رالتقري هذا يغير أن نأمل نحن .األجانب

 .اليابان في الشامل الطفل لتعليم األساسية الركائز أحد يعتبر الذي التوّكاتسو عن

 

 عند واألكاديمية والعاطفية االجتماعية للنواحي المتوازن التطوير إن

 التي األمور من وغيرها الغير مع والتواصل التعاون مهارات تنمية عن فضال الطفل،

 لذلك. الدول من الكثير فيها تتشارك التي االهتمامات إحدى هي ،التوّكاتسو  إليها يهدف

 فتح في دور اليابانيين غير للقارئين التوّكاتسو حول المعلومات لتوفير يكون بأن نأمل

 وهو األخرى، البلدان في لها المماثلة والممارسات اليابانية الممارسات بين للمقارنة مجال

 .العالمية االعتبارات هذه لبحث أفضل سبل إيجاد في ساعدي قد ما

 

 

، برئاسة ريوكو تسونيوشي( من 21530873) C( كاكينهي * قامت بتمويل هذا التقرير منحة األبحاث العلمية )

فير وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا. كما أود أيضا أن أشكر مجموعة األساتذة التي قامت بتو

كتيبات اإلرشاد على تعاونهم.
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 (التوّكاتسو ) الخاصة بالنشاطات التوصية
 

 نانبو كازوهيكو

 جمعية رئيس

 المدارس مناسبات بحوث 

 اليابانية االبتدائية 

 
 
 
 
 
 

 اليابان في الخاصة بالنشاطات يسمى ما على التقرير هذا ركز

 موادا ليست الخاصة النشاطات(. ااختصار توّكاتسو أو كاتسودو توكوبيتسو )

 تتم حيث والثانوية، االبتدائية المدارس منهاج ضمن موجودة ولكنها دراسية

 في. الرسمي المدرسي المنهاج من كجزء المدارس في الخاصة النشاطات ممارسة

 لكل االجتماعي التطور وفي الفرد شخصية تشكيل في النشاطات هذه تساهم اليابان

 .طفل

 الطفل تعليم على باالعتماد مجتمعات بشكل مبنية اليابانية سالمدار إن

 كأساس الخاصة النشاطات خالل من الشاملة الطفل تنمية إلى ينظر كما ،الشامل

 للتربية التعاوني النمط الخاصة النشاطات تجسد. الدراسي للتحصيل ضروري

 النموذج ركائز يه الخاصة النشاطات بأن القول فيه المبالغ غير من وإنه اليابانية

 .للتدريس الياباني

 إضافة الخاصة، النشاطات إدارة بكيفية بالتعريف التقرير هذا يقوم

 للقارئين فرصة التقرير هذا يوفر أن آمل. الصف تنظيم بطرق التعريف إلى

 .اليابانية الطريقة على الخاصة للنشاطات المتعددة النواحي ليألفوا
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 التوّكاتسو بعالم التعريف
 تسونيوشي ريوكو

 
 

 

 المدرسي التعليم في الشاملة الطفل تنمية
 

 بعض يألفون اليابانيين غير القارئين جعل إلى التعريف هذا يهدف

  الياباني التعاوني الشامل الطفل لتعليم الهامة الخصائص

 .بالتوّكاتسو  الخاصة اإلرشاد كتيبات لترجمات االنتقال قبل( التوّكاتسو )

 
 الصف نشاطات عناصر أهم من واحدة: فالص نقاشات

 المنسقين دور الطالب فيها يلعب التي الصف نقاشات عقد إن

 من رئيسي عنصر وبالتالي الصف نشاطات من مهم جزء هو

 أعضاء بين التواصل على تشجع الصف نقاشات. التوّكاتسو عناصر

 طالب كل تمنح الوقت نفس وفي الصف، مجتمع ببناء وتقوم الصف

 متعاونة مجموعات في معا والعمل النقاشات لتنسيق الفرصة

 الطالب يقوم حين في األساتذة عن ما نوعا مستقل بشكل والتصرف

 .أقرانه مع بالتعاون

 سوى يمتلكون ال والذين سنا األصغر لألطفال بالنسبة وخاصة

 كروت مثل أشياء فإن ،الغير مع والعمل التنسيق في قليلة خبرة

 العناصر تضم التي( ٢ و ١ القسم راجع( )آي هاناشي) "التواصل"

 تساعد يفعلوه أن الصف مناقشات منسقي على يجب لما الرئيسية

 .الصف طالب باقي أمام بالثقة الشعور على الطالب

 أنها هي اليابان في الممارسة التوّكاتسو خصائص إحدى إن

 أما. متعاون صف مجتمع وإنشاء الشامل الشخص تعليم من جزء

 إلدارة وسيلة وكذلك الشخصية لتطوير وسيلة فهي لألستاذ بالنسبة

 .فعال بشكل الصف

 النشاطات فإن ولذلك المشاركة، طالب كل على المفروض من

 فعال بشكل العمل خجال الطالب ألكثر حتى يتيح بشكل مضبوطة

 األطفال اختيار عن يختلف وهذا الصف، لنقاشات منسق أو كمراقب

 أن هو والهدف. القيادة بأدوار للقيام فقط" ليهمع االعتماد يمكن الذين"

 على تساعده جوهرية سمات أقرانه بمساعدة يتعلم أن طفل كل يتمكن

 ال الذين أولئك وخاصة الحقا، المجتمع في فعاال عضوا يصبح أن

 .القيادة وتسلم والتعاون التواصل يجيدون

 

 

 

 إلى يؤدي األطفال لجميع المتساوي االحتواء هذا ولكن

 ليتمكن الصف مناقشات توحيد في المبالغة إلى األساتذة بعض ميالن

 مع يتداخل قد أمر وذلك العملية، سير مع التماشي من األطفال جميع

 مثل تبدو فإنها معيارية النقاشات تصبح عندما. الطالب استقاللية

 الطالب تشجيع هي إنتاجية األكثر الطرق إحدى إن. مسرحية بروفة

 االستقالل هدف مع يتماشى ذلك إن. البعض مبعضه دعم على

 لألستاذ يسمح اآلخر أحدهم دعم على الطالب فتشجيع التعاوني

 ظروف في العمل تعلم من األطفال ليتمكن الصورة من نفسه بإخراج

 يعكس الصغيرة للمجموعات المكثف االستخدام إن. التعاون تقتضي

 روتينية نشاطات يه التوّكاتسو نشاطات من العديد إن. الهدف هذا

 في ولكن. األستاذ غياب في حتى ممارستها من الطالب يتمكن بحيث

 أمرا سواء حد على والمحتوى النشاط فيها يصبح التي الحاالت

 فيها يقرر التي الحاالت في أو عفويته، الصف يفقد بحيث روتينيا

 الخطوات بتنفيذ الطالب ويقوم بأكمله المشاط مضمون األستاذ

 كأنهم الطالب ويبدو بالصف األستاذ يكون ال عندما حتى أو ،فحسب

 لكي .سطحية استقاللية تظل االستقاللية فإن تامة، بحرية يتصرفون

 التعاون خالل من الطالب لتعلم كوسيلة التوّكاتسو تعمل

 .للعفوية مجال هناك يكون أن يجب واالستقالل

 

 الصف مسؤوليات

ب المشاركة في في الصفوف اليابانية يفترض على الطال

تحمل العديد من المسؤوليات الضرورية لبناء مجتمع الصف 

 .والمدرسة

هناك نشاطات تعتبر واجبات روتينية مثل تنظيف 

الصفوف والمساحات المخصصة في المدرسة وحمل أوعية 

( توبان الطعام وتقديم وجبة الغداء. إن هذه الواجبات )وتدعى

ة ولذلك يقوم الجميع هي أمر جوهري لمنفعة الصف والمدرس

بالمشاركة فيها، وقد تم تأسيسها كمشاريع تعاونية ولذلك يتم 

القيام بها في مجموعات صغيرة. كما أن هناك أيضا تالميذ 

لذلك اليوم. يتم تغيير  نيتشوكو()يتقلدون دور منسق الصف 

جدول الواجبات ليتمكن كل طالب من تجربة جميع الواجبات 

جميع في إدارة الصف األساسية.الصفية ولكي يساهم ال
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 التي (كاكاري) الصغيرة المجموعات نشاطات أيضا هناك

 أمثلة ومن أكثر، استقاللية يعطيه ما وهو منها االختيار للطالب يمكن

 واالهتمام الصف بكتب العناية هي االبتدائية المدرسة في ذلك

 .األليف الصف بحيوان

 سبيل على اأيض توجد الصف نشاطات إلى باإلضافة

 وهذه طالبية، ونواد طالب ومجالس مدرسية فعاليات المثال

 وتنمية المدرسة/الصف مجتمع بناء من يتجزأ ال جزء جميعها

 كجزء األخالقية للتربية حصة المنهاج يضم كما. الشاملة الطفل

 .القيم تعليم من

 

 الصف إدارة

متصلة بإدارة الصف من  التوّكاتسويبين كيف أن  2القسم 

وجهة نظر األستاذ. تضم هذه الفئة كل شيء من تشجيع الطالب 

على اكتساب أنماط سلوكية ومواقف محددة )مثال: الترتيب، 

( ١٢الرغبة في التغلب على كراهيتهم لبعض أطعمة، الصفحة 

وحتى مساعدة األطفال الذين يعانون من خجل مفرط أو عنف 

 .مفرط

اطات المختلفة هو إن العامل المشترك الذي يجمع تلك النش

التركيز على عالقات التواصل مع الغير وتشجيع الرغبة في 

 .التعاون النابعة من الذات

المدارس هي أماكن منظمة، ولذلك ال يمكن للطالب أن 

يكونوا في هذا النموذج "مستقلين" بشكل كامل على الرغم من 

 ١التشديد على االستقاللية. يمكن رؤية ذلك بوضوح في القسم 

لذي يعطي أمثلة على المواقف التي ال يجب أن يترك فيها توجيه ا

النقاشات لألطفال )عندما يقوم األطفال بانتقاد أحد زمالئهم بشكل 

 جماعي(.

 

 الختامية المالحظات

في  التوّكاتسوقام هذا القسم بتوفير لمحة مختصرة عن 

 .اليابان

كل بش التوّكاتسوتجدر اإلضافة بأنه يمكن تشجيع نشاطات 

ديمقراطي أو بناء على المبادئ التي ترشدها. التشديد على 

التعاون وعلى الطفل ككل ال يضمن بشكل تلقائي أن تكون 

األهداف ديمقراطية. من الواضح أنه يجب أن تقوم بتوجيه 

النشاطات مبادئ أخرى مثل احترام الغير والتمتع بروح 

أمثلة  اإلنصاف، كما أنه من البديهي في أي مثال وليس في

فقط أن الممارسات الفردية ألساتذة معينين ال تعكس  التوّكاتسو

 .المبادئ دائما

مثل نقاشات  بالتوّكاتسوولكن األدوات المستخدمة للمضي 

الصف ونشاطات المجموعات الصغيرة هي مرنة ويمكن أن تأخذ 

معان مختلفة بتأقلمها مع الصفوف المختلفة وسياقات المدرسة. لذلك 

لنظر إلى هذه الترجمات إلى أنها دالئل ثابتة وإنما هي ال يجب ا

نقاشات تعاونية مستمرة بين األساتذة اليابانيين لمحاولة فهم أهداف 

 تربية الطفل الشامل بشكل أفضل.

 

 مالحظة
 التعاون التعاوني، التعلم ،الشامل الطفل تعليم: اإلرشادية المبادئ

 عكمجتم والمدرسة الصف مستقلة، مجموعات في

 التواصل ومهارات والروح والجسد للعقل متوازن تطوير: الهدف

 ضمن والقيادة العمل على والقدرة الغير مساعدة) التعاون ومهارات

 (المجموعة

 :الشامل الطفل تعليم في منها االستفادة تتم التي النشاطات

 (وغيرها الصفوف المدرسية، الفعاليات التنظيف، الغداء،)

 الحصص لهذه كتب توجد ال

 

 

 

 

 

 

 

 كجزء الغداء بعد أسنانهم ينظفون وهم األطفال صورة: مالحظة)

(.االبتدائية المدارس إحدى في األساسية العادات اكتساب من
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 1 القسم
 

 الصف نشاطات
 

 دينةم مجموعة قبل من المعدّ  الصف نشاطات حول االبتدائية المدارس معلمي إرشاد دليل عن مأخوذ

  االبتدائية المدارس ألبحاث ماتشيدا

 2009 ،(كاتسودو توكوبيتسو وحدة)

 
 
 
 

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

  التوّكاتسو أهداف 1

" المنهاج سير" في دالوار للتوّكاتسو الرسمي التعريف يلي فيما)

 (التعليم وزارة عن الصادر

 (المنهاج سير من) االبتدائية المدرسة

 المتوازن التطور إلى الفعالة الجماعية النشاطات تهدف

 على تساعد المجموعة في المشاركة. التميز وتشجيع والجسم للعقل

 والعالقات المدرسية الحياة لتحسين وإيجابي نشط سلوك بناء

 والقدرة الحياة تجاه طفل كل سلوك تعمق الوقت نفسوب الشخصية،

 (1. )جهده قصارى بذل على

 (المنهاج سير  من) اإلعدادية المدرسة

 المتوازن التطور إلى الفعالة الجماعية النشاطات تهدف

 المجموعة في المشاركة. التميز من المزيد وإلى والجسم للعقل

 الغير مع للتعاون وإيجابي نشط سلوك بناء على تساعد والمجتمع

 كل وعي تعمق أن يفترض الوقت وبنفس اليومية، الحياة لتحسين

 (2. )جهده قصارى بذل على قدرته وتعمق إنسانا بكونه طالب

 
 والمدرسة االبتدائية المدرسة من لكل المنهاج سير تنقيح تم: مالحظة

 .السابق المنهاج سير من تنقيحها تم التي األجزاء هي( 1. )اإلعدادية

 االبتدائية المدرسة بين المقارنة إلجراء المهمة األقسام هي( 2)

 .واإلعدادية

 

 من كل في أعاله المذكورة الفعالة الجماعية النشاطات إن

 الخاصة النشاطات من جزء هي واإلعدادية االبتدائية المدرسة

 النشاطات عن تختلف بأهداف ولكن (كاتسودو توكوبيتسو)

 يمكن ال خاصة وظائف لها آخر معنىب أي. األخرى التربوية

 الدراسات أو األخالقية التربية أو األكاديمية المواد في تنفيذها

 بعين تأخذ أن الفعالة الجماعية النشاطات على يجب. المتكاملة

 تشكيل توقيت وكذلك الطالب وتميز تطور مستوى االعتبار

 .التالية الشروط هناك عام بشكل ولكن المجموعات،

 

 

 الفعالة الجماعية للنشاطات اإلرشادية طالخطو

 حول القرار اتخاذ في المساعدة المجموعة أعضاء جميع على -أ-

 .الهدف استيعاب الجميع على يجب. النشاط أهداف

 تنفيذ وخطوات طرق ومناقشة التفكير الجميع على يجب -ب-

 .التعاون ثم الهدف

 يعجم على يجب حيث المسؤوليات مشاركة الجميع على -ج-

 سيساعد النشاط هدف نسيان عدم. أدوارهم يفهموا أن األشخاص

 .أسهل بشكل مسؤوليتهم تحمل على األعضاء جميع

 أمر هذا. فرد لكل الشخصية واآلمال اآلراء احترام يجب -د-

 .الطالب بين الروابط يقوي

 .بالتضامن واإلحساس باالنتماء الشعور - هـ-

 النقاط تقدير على درينقا المجموعة أعضاء يصبح عندما -و -

 وتوليد لآلراء حر تبادل إلى ذلك يؤدي منهم، كل في اإليجابية

 .الجميع بين متبادل احترام

 

 

 تماما كاتسودو للتوكوبيتسو بالنسبة مهمة هي الفعالة التعليمات إن

 التوازن على الحفاظ ينبغي. األخالقية والتربية األكاديمية المواد في كأهميتها

 كل تلعب حيث كاتسودو والتوكوبيتسو واألخالقية األكاديمية سالدرو بين

 واألخالق التوّكاتسو من لكل خاص اهتمام إيالء يجب. مختلفة وظائف منها

 .المدرسية الكتب من تدريسها يتم ال التي

 

 
 

 وظيفة توكوبيتسو كاتسودو 2

 كل سلوك تعزيز أنه على التوّكاتسو هدف تعريف يمكن

 وفي. المجموعة وحياة المدرسية الحياة تحسين في بدوره ليقوم طفل

 إن. المجتمع ليشمل اإلدراك ذلك توسيع يتم اإلعدادية المدرسة

 بالمسؤولية شعور تطوير: هو أخرى بعبارة التوّكاتسو جوهر

 مثل عديدة مشاكل الحاضر الوقت في نواجه إننا. االجتماعية

 وعيال ونقص الطالب بين الشخصية العالقات اضمحالل

 أهداف على التشديد تم السبب  ولهذا. واألخالق االجتماعي

 أقوى فردية عالقات بناء على القدرة لتطوير الحالية التوّكاتسو

  اإلرشادية الخطوط في المجتمع في المشاركة على والقدرة والدافع

 الفرق رؤية يمكنك: الصف نشاطات نجاح مفتاح هو المدرس

 ) !غاّكيو) الصف تنظيم كيفية في
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 .الجديدة التربوية

 
 (كاتسودو غاّكيو) الصف نشاطات تعليمات 3

 يمكن ممتعا مكانا المدارس تكون أن المفروض من

 ومؤهالت قدرات له طفل كل. فيه بالراحة الشعور للجميع

 المركزية النقطة هو والصف مختلفة، وتفضيالت واهتمامات

. تطويرها على والعمل الطفل عند اإليجابية النقاط الكتشاف

 الجيدة النقاط يدرك أن األستاذ على المهم من إنه أوال،

 وبنفس طفل، كل لدى األفكار لوتشكي التفكير وطريقة

 األنشطة خالل من. بالثقة الشعور تنمية عليه يجب الوقت

 وجهة من التفكير كيفية يتعلموا أن لألطفال يمكن المتعددة

 وهو المختلفة، واآلراء التعبير طرق وتقبل أصدقائهم نظر

 النشاطات هذه مثل إن. الصف نشاطات صقل إلى يؤدي ما

 (.كاتسودو غاّكيو) الصف بنشاطات نعنيه ما هي الفعالة

 

 الصف نشاطات بنية 4

 سير في يلي كما معرفة الصف نشاطات محتويات إن

 (.التعليم وزارة من) المنهاج
 

 

 الصف نشاطات هدف (1)

 يساهم. مرغوبة شخصية عالقات بناء على تساعد الصف نشاطات

 هذه تنمي. المدرسية الحياة تحسين في المجموعة في عضو كل

 .المشاكل لحل وفعاال إيجابيا وسلوكا صحيا حياتيا أسلوبا طاتالنشا

 

 (المراحل كل) اإلجمالي: الصف نشاطات محتويات (2)

 المدرسة/الصف حياة. 1

 المدرسة أو الصف في المشاكل حل -أ-

 األدوار تبادل الصف؛ أعمال تشكيل -ب-

 تطوير جميع أنواع النشاطات الجماعية الصفية -ج-

 
تين المدرسة والدروس؛ . التأقلم مع رو2

 السالمة والصحة

زرع موقف تجاه الحياة بطموحات كبيرة  -أ-

 وأهداف محددة

 زرع عادات يومية أساسية جيدة -ب-

 

 

 بناء عالقات شخصية مرغوبة -ج-

فهم معنى تبادل األدوار فيما يخص التنظيف وواجبات الصف  -د-

 األخرى

 المدرسية المكتبة استخدام -هـ-

 العقلية الناحيتين من وسليمة صحية يومية اتعاد زرع -و-

 والجسدية

 جيدة أكل عادات زرع مغذ؛ مدرسي غداء -ز-
 

 المراحل حسب: الصف نشاطات محتويات (3)

 (والثاني األول الصف) الدنيا الدراسية المراحل في

 ممتعة النشاطات جعل يجب األساسية، الوحدة الصف باعتبار

 يجب الوقت وبنفس. طوعي بشكل المساعدة على الطالب بتشجيع

 الحياة تجاه إيجابي سلوك بناء على تساعد نشاطات إعداد

 .والدراسة المدرسية

 (والرابع الثالث الصف) المتوسطة المراحل

 بتشجيع ممتعة الصف حياة جعل يجب األساسية، الوحدة الصف باعتبار

 موقف خلق في تساهم بنشاطات القيام يجب الوقت وبنفس. التعاون

 .والدراسة المدرسية الحياة تجاه ابيإيج

 (والسادس الخامس الصف) العليا المراحل

 مدرسية وحياة ممتع صف جو خلق يجب األساسية، الوحدة الصف باعتبار

 السلوك تعزز بنشاطات القيام يجب الوقت وبنفس. الثقة على مبنية كاملة

 .والدراسة المدرسية الحياة تجاه الواثق

 التطور مراحل وفق تالتعليما تعديل يجب (4)

 الدنيا المراحل
 

 

 النقاش: 

 بتحويل فشيئا شيئا يقوم ثم األمور بزمام األستاذ يأخذ البداية في

 .لألطفال المسؤولية

 خالل من المجموعة ضمن قرارات صنع على قادرين األطفال يصبح

 .الشخصية أفكارهم عن والتعبير اآلخرين أفكار إلى االستماع

 (كاكاري) الصف مسؤوليات: 

 .(توبان) الموكلة الواجبات ألداء األدوار بتبادل البدء

 خالل من عةوممت غنية والمدرسة الصف حياة جعل يجب

 البعض ببعضهم والوثوق بعضهم دعم من الطالب تمكين

 االبتدائية المدرسة
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 خالقة كاكاري نشاطات لجعل طرق إيجاد على تدريجيا تشجيعهم يجب

 الطالب مساعدة خالل من متعة أكثر الصف حياة جعل يجب. أكثر

 .صغيرة مجموعات في البعض بعضهم

 (شوكاي) التجمع نشاطات: 

 يختار. متعة أكثر التجمع نشاطات لجعل بالقيادة األستاذ يقوم البداية في

 ويحضرونها البسيطة المهام ويقسمون النشاطات محتويات األطفال

 .الصف زمالء مع االستمتاع من الجميع ليتمكن

 و توبان معاني حول معلومات على للحصول: مالحظة*

 .المقدمة مراجعة ترجى كاكاري

 توسطةالم المراحل
 

 المناقشة: 

 توزيع ويتم األستاذ، إشراف تحت بالتخطيط األطفال يقوم

 من أكبر عدد يحظى أن يجب. المختلفة األدوار وتدوير

 .المنسق دور استالم بفرصة الطالب

 بالتعبير يقومون المختلفة التفكير لطرق بتمعن االستماع بعد

 متعل على مساعدتهم يجب. أسبابهم وبتوضيح آرائهم عن

 .والعطاء باألخذ الجماعية القرارات صنع

 (:كاكاري ) الصف مسؤوليات 

 لتحويلها المتعددة المسؤوليات وجمع تقسيم على الطالب تشجيع يجب

  .الطالب من مبادرات تتطلب( كاكاري ) صف مسؤوليات إلى

 أفكارهم باستخدام متعة أكثر الصف حياة بجعل الطالب يقوم

 .الشخصية

 (:شوكاي ) التجمع نشاطات 

 ذات متعددة لنشاطات بالتخطيط يقومون أنهم من التأكد يجب

 إبداعهم ومن السابقة تجاربهم من واالستفادة معنى

 من ممكن عدد أكبر مشاركة من التأكد يجب(. سويكوفو)

 من ليتمكنوا والتحضير واإلدارة التخطيط في الطالب

 .ممتعة التجمع نشاطات وجعل بعضهم مع التعاون

 
 العليا حلالمرا

 

  المناقشة: 

 يجب. االقتراحات بتقديم األستاذ قيام مع بالتخطيط األطفال يقوم

 .التنسيق مثل مختلفة أدوار للعب األدوار تبادل على تشجيعهم

 . الحوار وتنسيق األفكار لجمع( كوفو ) الطفل مبادرة تشجيع يجب

 ادلتب وتعلم المدرسية النشاطات لتشمل اهتماماتهم الطالب يوسع

 المدرسة/ الصف حياة جعل على مساعدتهم يجب. بناء بشكل اآلراء

 .المتعددة اآلراء تعكس جماعية قرارات من باالستفادة متعة أكثر

 الصفية المسؤوليات: 

 بذلك واالستمرار المسؤوليات تقلد من الطالب تمكين يجب

 يجب. الحدود أقصى إلى قوتهم نقاط استغالل يستطيعون بحيث

 يكونوا أن على الطالب تشجع التي النشاطات لىع التشديد

 والتأكد العليا المدرسية مرحلتهم مع يتناسب بما ومبدعين فريدين

 من ومتعة غنى أكثر المدرسة/ الصف حياة يجعلون أنهم من

 .المتبادلة الثقة خالل

 التجمع نشاطات: 

 المكتسبة الخبرات باستخدام غنى أكثر الصف حياة جعل يجب

 إبداعا أكثر التجمع نشاطات وجعل والنوادي، طلبةال مجلس من

 الجيدة النقاط وإظهار األمور، مناقشة -المتبادلة الثقة خالل من

 (.هانسي) بالنشاطات التفكير وإعادة الجميع، لدى

 

 

 

 الصف نشاطات من الهدف (1)

 يجب الصف؛ نشاطات خالل من مرغوبة شخصية عالقات خلق يمكن

 سلوك وتطوير والمدرسة، الصف حياة نلتحسي طرق وضع في دور لعب

 .صحي حياة وألسلوب المشاكل لحل وإيجابي عملي

 
 الصف نشاطات محتويات (2)

 تساهم نشاطات تخطيط يجب األساسية، الوحدة الصف باعتبار

 حل على وقدرة إرضاء أكثر المدرسة/الصف حياة جعل في

 .الطالب تواجه التي المتعددة المشاكل

 
 ةالمدرس/الصف حياة1) 

 المدرسة/الصف بحياة المتعلقة المشاكل حل -أ

 األدوار تحديد الصف، في عمل مجموعات تنظيم -ب

 المتعددة المدرسية الجماعية النشاطات تحسين -ج
 

  

 والسالمة الصحة النضج، التأقلم،2) 

 المراهقة تبعات مع التعامل -أ-

 الشخصيات اختالف واحترام فهم -ب-

 المجتمع في عضوا مرءال كون بأهمية الشعور -ج-

 والبنات الصبيان بين وتعاون تفاهم عالقات بناء -د-

 جيدة شخصية عالقات تطوير -هـ-
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 التعاون خالل من ممتعة الصفية الحياة جعل

 بعض على بالتعرف ممتعة الصف نشاطات جعل يجب

 البعض بعضهم ومساعدة

 اإلعدادية المدرسة

 (تشوغاّكو) 



 

 

 فيها والمشاركة التطوعية النشاطات أهمية فهم -و-

 والعقل الجسم من لكل وآمنة صحية يومية عادات تطوير -ز-

 الجنسي النضج عن الناجمة التغيرات مع التأقلم -ح-

جيدة غذائية عادات يرتطو -ط-
 

 العالي التعليم/ الدراسات( 3

 والعمل الدراسة قيمة فهم -أ-

 المدرسة مكتبة من االستفادة إيجابية؛ دراسية عادات تطوير -ب-

 من االستفادة المقبلة؛ المراحل في المناسب بالتعليم مليا التفكير -ج-

 المعلومات

 هانواالمت العمل حول مرغوبة نظر وجهة تطوير -د-

 للمستقبل التخطيط الثانوية؛ المدرسة اختيار بكيفية التفكير -هـ-

 
 ما هي نشاطات الصف في المدارس اإلعدادية؟  (3)

 إشراف تحت وفعال إيجابي بشكل النشاطات بممارسة الطالب يقوم

 .األستاذ من مناسب

 التعليمات يخص فيما لألساتذة إرشادية خطوط

 .احترام أفكار واقتراحات الطالب 

 اإلمكان قدر النشاطات وتنفيذ بتخطيط يقومون الطالب علج. 

 على المبنية الفردية والقرارات الفعالة المجموعات تشجيع 

 أعضاء بين المتبادل واالحترام واألستاذ الطالب بين الثقة

 .بسالسة النشاطات ممارسة إلى سيؤدي ذلك إن. المجموعة

 
 والمدرسة الصف حياة: المحتويات

 
 

 :تبنيها يجب لتيا المواضيع

 من حلها يمكن التي الصف مشاكل) الطالب بين مشتركة مشاكل

 الجماعية القرارات إلى للوصول الفردية اآلراء ،(الجميع تعاون خالل

 
 :التطور على القدرة

( جيسّينتيكي) والعملية( جيشوتيكي) الذاتية المبادرة على مبني سلوك

 فيها ضواع المرء يكون التي المجموعة حالة لتطوير

 
 :النشاطات سمات

 والمستقل العفوي الطالب نشاط

 المناقشة مواضيع على أمثلة 

 ". الرياضي اللقاء في يفعل أن 1-2 لـ يمكن ماذا نفكر دعونا"

 "الصف؟ مجالس تحسين لنا يمكن كيف"

 -التقييم أهداف-

 الثاني، للفصل واقعية أهداف وتحديد األول الفصل نشاطات تقييم

 أفضل شخصية عالقات وبناء النشاطات لتحسين ياسو والعمل

 
 النضج التأقلم،: المحتوى

 
 

 :تبنيها يجب التي المواضيع

 يتم شخصية مشاكل) الطالب من العديد فيها يتشارك مشاكل 

 ولكن المجموعة قبل من بها معترف مشاكل ،(فردي بشكل حلها

 فردي بشكل حلها يتم

 
 :التطور على القدرة

 سمات. الخاص المرء حياة أسلوب لتطوير جابيوإي عملي سلوك

 بعناية المخططة األستاذ تعليمات: النشاط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المواضيع عن أمثلة

 ".أصدقائك اعرف نفسك؛ اعرف"

 على يؤثر المتبادل والفهم الخاصة بشخصيته المرء وعي

 .الصف نشاطات

 -الهدف-

 بكيفية يرالتفك حاول. الصف زمالء بين متبادل واحترام فهم بناء

 .فرد كل لدى الجيدة النقاط إبراز

 
 (المقبلة المراحل في التعليم) فقط اإلعدادية للمدرسة: المحتوى

 
 

 :تبنيها يجب التي المواضيع

 فردي بشكل حلها يتم ولكن الطالب جميع فيها يتشارك مشاكل
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 المناقشة عملية صقل الطالب على المفروض من* 
 اختيار) االبتدائية المدرسة في جاربهمت من باالستفادة
 من أنه كما(. األدوار تبادل النقاش، طرق المواضيع،
 للوصول الرأي اختالفات بتسوية يقوموا أن المفروض

 .جماعي قرار إلى

 القيام اإلعدادية، املدرسة في وخاصة لألساتذة، املهم من*

 درتهمق وتطوير  باإلنسانية شعورهم لتعميق الطالب بإرشاد

 .املجتمع في أعضاء بكونهم جهودهم أقص ى بذل على



 

 

 

 :التطور على القدرة

 .والمهنية يةالمستقبل الحياة أسلوب اختيار عند وعملي إيجابي سلوك

 
 :النشاط سمات

 إرشاد األستاذ على المهم من*  .بعناية المخططة األستاذ تعليمات

 المستقبلي تعليمهم ويختاروا غنية أكاديمية حياة ليعيشوا الطالب

 .ومهنهم حياتهم وأسلوب

 

 المواضيع على مثال

 "الثانوية المدارس زيارة"

 ويةالثان المدارس زيارة حافز لزيادة صف نشاطات

 
 -الهدف-

 .المناسبة المدارس زيارة تجاه عملي سلوك تطوير

 مستقبلي مسار اختيار حافز وزيادة نفسك على نظرة بإلقاء قم

 .أفضل
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 الصف في توّكاتسو من القصوى االستفادة
 
 

 

 نظر وجهة من الصف إدارة كيفية إلى ننظر دعونا

 هو صف لك .والتحفيز الجيدة الشخصية العالقات تطوير

 على المهم من. مختلفة وقدرات بشخصيات الطالب من مجموعة

 أفكارهم يتخيل أن ويحاول الطالب" من قريبا يصبح" أن األستاذ

 الطالب من للتقرب المجهود هذا. لهم فهمه ويعمق وأحاسيسهم

 .التعليمية األستاذ خطط في مركزية نقطة يشكل أن يجب

 

 المتبادل واالحترام الصوت نبرة 1

ندما يكون األستاذ دافئا وودودا فإن الطالب يشعرون ع

بالراحة. من المهم إظهار مشاعر التعاطف والتفهم تجاه الطالب. 

كما يجب االنتباه إلى أن نبرة صوت األستاذ والطالب يجب أن 

تظهر االحترام المتبادل وأال تهين أو تجرح اآلخرين. اجعل كل 

شاطات المختلفة، وعندها طفل يشعر بأن مساعدته مطلوبة في الن

سيشعر بأنه جزء مهم من الصف، وهذا سيعزز الشعور 

باالنتماء والعالقات الشخصية المبنية على احترام اختالفات 

 الغير.

 

 

 األطفال في الحوافز تطوير 2

 ال. الحيوية األطفال قلوب ستعم األستاذ ابتسام بمجرد

 طفولتك إلى العودة هو المفتاح أن تنس

 

 أجربها دعني! ممتازة فكرة هذه: "به شعرت بما أخبرهم

 .معهم األستاذ شارك إذا أكثر الطالب يستمتع ".معك

 
 ال توبخ أحدا إذا أخطأ.

 .األخطاء من التعلم كيفية األطفال يري أن لألستاذ يمكن

 
 
 
 
 

 

 بأنه األطفال بتذكير قم: مثال. معينة استثناءات هناك

 رئيس وانتظار يدهم عرف عليهم يجب رأي عندهم كان إذا

 أيضا األستاذ على ويجب. بالكالم لهم يسمح حتى الجلسة

 !القاعدة بهذه االلتزام

 

 

 أن األفضل من يكون" التعاون" مفهوم شرح من بدال

 تعطي التي المتتالية النشاطات وبعد بأنفسهم، الطالب يجربه

 عندما. الصف جو سيتغير والرضى بالنجاح اإلحساس األطفال

 على يبدو ذلك فإن!" للغاية ممتعا ذلك كان" األطفال كريف

 .وجوههم
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لم ال تستمتع ! : األستاذ هو عضو في الصف أيضا1تنويه 

ماس األستاذ يشجع إن ح بنشاطات الصف مع الطالب؟

 .األطفال

: اتخذ موقفا إيجابيا عندما يتصرف 2تنويه 

 األطفال بعفوية

: قم بإعطاء األطفال فرصا عديدة لتجربة 4تنويه 

 النشاطات الممتعة معا.

 األطفال بدء قبل إرشادية تعليقات بإعطاء قم: 3 تنويه

 األمور، زمام باستالم يقومون وعندما للنشاط، بالتخطيط

 .فقط إليهم استمع



 

 

 
 
 

 ؟(كاتسودو غاّكيو) الصف نشاطات هي ما
 
 
 

 

 (الحديث المنهاج سير: المصدر) والمدرسة الصف لحياة (زوكوري غاّكيو) التعاوني البناء (1)

 .وأفضل أغنى الصف حياة لجعل وآمالهم األطفال أفكار على مبنية النشاطات هذه

 :أنواع ثالثة هناك

 

 

 
 والصحة األمان: والدراسة المدرسية الحياة مع التآلف (2)

 .المفصلة خطته وضع من أستاذ كل يتمكن حتى صف لكل( البرنامج المحتويات،) عامة تدريسية خطة وجود المهم من

 

 :هي المحتويات

 معينة وأهداف كبيرة آمال ذو الحياة تجاه سلوك بناء 

 جيدة ميةيو عادات تطوير 

 مرغوبة شخصية عالقات تطوير 

 وغيرها( توبان نشاطات) األخرى الصف وواجبات التنظيف في األدوار تبادل معنى فهم 

 المدرسة مكتبة استخدام 

 والعقل الجسم صحة تجاه جيد سلوك تطوير 

 جيدة غذائية عادات وتطوير المدرسي الغداء  
 

 

 نواة تشكل األسبوع في واحدة لساعة المقررة( الصف نشاطات) كاتسودو غاّكيو

 تقسم. بسالسة تسير والمدرسة الصف حياة لجعل ةللغاي مهمة ساعة هذه. التوّكاتسو

 .مجموعتين إلى الصف نشاطات

من المهم على األستاذ أن يتأكد من أن النشاطات الثالثة تمارس بشكل فعال وعفوي ومستقل من قبل 

( هي ما يدعى بتجمعات الصف 1الطالب تحت إشراف مناسب من األستاذ. النشاطات النقاشية في )

 ).)غاّكيوكاي
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 النشاطات

 النقاشية

 
 

 نشاطات

 الصف

 
 

 النشاطات

 الجماعية



 

 

 
 

 

 

  وإنما بعضهما عن مفصوالن غير صفيان نشاطان هما( 2) و( 1) أن تذكر

 .إرشادك طرق في مرنا كن. ببعضهما مرتبطان هما

 
 

 (2009 ماتشيدا، مدينة الصف، نشاطات كتيب )! ممتعة المناقشة نشاطات (3)
 
 

 المناقشة نشاطات لبدء يحاول من لجميع

 مرة شيء بكل تقوم أن تحاول أال المهم من إنه الحالة، هذه في. تبدأ أين من تعرف أن دراقا تكون لن ربما" المناقشة بنشاطات تبدأ" أن قررت لو حتى

 ".المناقشة نشاطات مفاتيح" بوصف هنا سنقوم. األولى الخطوة من البدء وإنما واحدة

 
 
 

 !نبدأ هيا
 
 

 التوّكاتسو نبدأ متى
 

 المدرسية، السنة بداية في كنت فإذا! المناقشة نشاطات لبدء مناسبال الوقت يعتبر ما هذا مناقشته، للصف يمكن ما هناك يكون عندما

 حفالت" إقامة يمكن الفصل نهاية في كنت وإذا". الصف لجنة أعضاء أسماء"و" الصف أهداف"  مثل أشياء تناقش أن الجيد من فإنه

 .أيضا الجيدة المواضيع من" االبتدائية رسةالمد لمهرجان والمحاضرات المعارض" إقامة تكون أن ويمكن(. كاي أوتانوشيمي " )للتمتع

 
 
 

 المنسقين أجل من( توبان ) األدوار لتبادل جداول نصنع هيا 1 الخطوة
 

 
 التي الجداول وحضر أشخاص، 5 من مجموعات إلى الصف بتقسيم قم

 اجتماعات منسق دور تدوير هو األول الهدف. الصف في تعليقها يمكن

 .الدور هذا تجربة من المجموعات كل لتتمكن الصف

 
 

 
 النقاش موضوع لنعلن 2 الخطوة

 

 
 وستكون المعين، التاريخ في وكذا كذا عن سنتحدث أوال" يلي ما وتعلن تخطط أن حاول

!"المنسقين مجموعة هي أ المجموعة

 
 

 بين المناقشة عملية احترام المهم من ولكن المنظم هو المدرس يكون قد

 لقدرتهم بالسعادة الشعور على قادرين يصبحوا أن المهم من. األطفال

 .بنفسهم المشاكل حل على
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 طفل
 

 بالتنسيق سأقوم هل"

 "أيضا؟

 طفل
 

 األستاذ
 

سيأتي الدور على "

الجميع لتنسيق 

 ."اجتماعات الصف

"أنا في المجموعة أ، 

 وسيحل دوري قريبا."
 



 

 

 

 الصف الجتماع األساسية األدوات مجموعة نحضر دعونا 3 الخطوة
 

 
 للتوّكاتسو ستحتاجها التي األدوات

 :يلي ما إلى البداية عند تاجستح

 ( البطاقة التي ستكون المرشد للطفل ليعرفوا ما يجب عمله بعد ذلك.هاناشيايبطاقات "التواصل" ) .1

 .الصف سجالت دفتر .2

 .رؤيته من الجميع ليتمكن الصف في معين مكان في وضعه يتم حيث عاديا، دفترا يكون أن يمكن
 

 
 لمنسقةا المجموعة مع األمور لنناقش 4 الخطوة

 

 
 :يلي ما وسجل ناقش. األطفال مع للتناقش( هاناشياي بطاقات) المناقشة بطاقات استخدم

 المناقشة موضوع# 

 النقاش موضوع يقترح الذي الشخص# 

 االقتراح هذا وراء السبب# 

 األدوار تحديد# 

 األسس تحديد# 

 بمواضيع التفكير من األطفال تمكن بطريقة تنظيمهاب قم! جاهزا تصبح وبهذا الصف طالب لجميع نسخ بصنع قم االنتهاء عند

 .الصف نقاشات بداية قبل النقاش

 
 !الكتيب بمساعدة الصف اجتماعات نبدأ هيا 5 الخطوة

ليصبح من السهل عليهم التحدث مع بعضهم  Uاجعل المجموعة المنظمة تقف أمام السبورة ونظم مقاعد الطالب بشكل حرف 

 باجتماعات الصف.البعض. واآلن دعونا نبدأ 

 

  السبورة   
 

 

 

 الثانوي المنسق المنسق، السجل، حافظ

 

 

 

  السبورة  

 الثانوي المنسق المنسق، السجل، حافظ

 

 تذكرها يجب التي النقاط
 . ورحبا مرحا الجو تجعل أن حاول

 خوف إلى تؤدي" صحيح بشكل قلها" أو" صحيح غير هذا" أو" هدوء: " مثل كلمات

 .فأكثر أكثر ةمكتئب وجوههم وستصبح األطفال
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 :رأيك ما
 البعض بعضنا مع عمله تريد بشيء .1

 لصديق عمله تريد بشيء .2

 حوله نصيحة الصف لجنة تريد بشيء .3

 معا اعتباره تريد بشيء .4

 المدرسة مجلس قدمها بمشكلة .5

 

 .الجميع أمام للمنسقين بناءة نصائح أعط ☆

 وإنما بانفراد القادة إلى تتحدث ال. بسالسة األمور لتسير نصحال من الكثير أعطهم. بالتوتر المتمرسين غير الجلسة رؤساء يشعر

 وهكذا. التنسيق في دورهم سيأتي النهاية ففي االجتماع، تنظيم كيفية تعلم المجموعة لجميع يمكن وبذلك. الجميع أمام إليهم تحدث

 .يستفيد أن الصف لكل يمكن

 
 باإلطراء نصيحتك بإنهاء قم ☆

 .المناسب التوازن هو هذا -مرات سخم باإلطراء وقم مرة انقد
 
 

 االستمرار 6 الخطوة

 من أفضل اجتماع كل نجعل أن نحاول هيا. البداية هو جزء أصعب إن األول؟ الصف اجتماع في يرام ما على األمور سارت هل

 .الزمن من لفترة للقلق داع هناك يكون لن النقاش بمواضيع الئحة بتحضير قمت إذا. قبله الذي

 
 النقاش تسبق التي الخطوات

 
 

 األفكار على الحصول
 
 

 عن مسؤولة الصف لجنة أو الصغيرة المجموعات تجعل أن يمكن". األفكار زاوية" و" األفكار صندوق" من األفكار على الحصول

 .ذلك

 
 

 

 المواضيع ترتيب
  

 (الكاكاري من واحد) التخطيط لجنة على الترتيب مسؤولية بترك قم والحقا. الترتيب في يساعد الجميع اجعل البداية في

 

 الموضوع تقرير
 
 

 .الموضوع اختيار في المساعدة الصف أعضاء جميع على لذلك للجميع، هو الصف اجتماع إن
 

 

 
يد من االجتماعات االستماع آلراء الجميع. دعونا نستف

 الصباحية واجتماعات نهاية الدوام.

 

 .للنقاش جيدة المواضيع جميع ليست

 يمكن دمج المواضيع المتشابهة.
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 طفل

 األستاذ

 طفل

 

 (الصف اجتماع) المناقشة
 

 )إذا كان يوم الجمعة هو يوم نشاطات الصف...( 
 

 
 

 

 
 

 االثنين

 لجنة) المقترح الموضوع تقرير # الصباح

 (تخطيطال

 المقترح الموضوع صقل # الدوام بعد

 (التخطيط لجنة)

 الثالثاء
 أسا ) الصباحية االجتماعات

 (كاي نو
 (الجميع) الموضوع تقرير #

 (التخطيط لجنة) للنقاش التخطيط # الغداء استراحة األربعاء

 ( التخطيط لجنة) النقاش بجدول اإلعالم # الصباحية االجتماعات الخميس

 (الجميع) النقاش/الصف اجتماعات # الثالثة الحصة ةالجمع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .مسبقا التخطيط المهم من

 مثال: إذا كان يوم الجمعة هو يوم نشاطات الصف...
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"دعونا نحضر جيدا باستخدام الوقت 

واالستراحة  الذي نملكه في الصباح

واجتماعات الصباح وبعد الظهر خالل 

 "!التحضير للغداء وبعد الدوام

 "إن َمهمة لجنة التخطيط ُمهمة 

 أليس كذلك؟"

"قد يكون من المفيد أن نقيم 

نقاشا صفيا ليعلم الجميع 

 "…بالجدول



 

 

 

 دعونا نجمع األفكار للنقاش

  المواضيع على المطبقة الشروط

 الدنيا المراحل

 .باألفكار اإلتيان على الطالب يشجع أن يجب ولكن القرار اتخاذ عن مسؤول األستاذ
 

 
 المتوسطة المراحل

 مشتركة؟ مشكلة هي هل بها؟ االستمتاع للجميع يمكن أمور هي هل معا؟ عملها للجميع يمكن أمور هي هل
 

 
 العليا المراحل

 أكثر الصف حياة يجعل أن يمكن أمر هو هل الجميع؟ يخص أمر هو هل قرروه؟ الذي النشاط بسير يتحكموا أن للطلبة يمكن هل

 تعاونوا؟ إذا بشأنه القرار صنع للجميع يمكن أمر هو هل متعة؟

 

 
  

 المشاكل التي ال يمكن تركها للطالب

 

 
 والنظافة السالمة .1

."مثير أمر الرياضة صالة مسرح من القفز أن أعتقد"  

 ."المدرسة مهرجان في حقيقي مقلي أخطبوط صنع الممتع من أنه أعتقد"
 

  العقاب اللوم؛ إلقاء .2

."فالن غلطة كانت الصباح اجتماع عن تأخرنا إن"  

 ."االستراحة خالل الزاوية في يجلس أن يجب أخرى مرة أحد بضرب فالن قام إذا"
 

 
 المال جمع .3

."باالحتفال لنقوم عصير لشراء الجميع من ين 50 نجمع أن نريد" ." 

 ."لفالن ورد بوكيه لشراء شخص كل من ين 100 نجمع أن يجب"
 

 
 الصف جدول تغيير .4

."بحرية األلعاب استخدام يمكننا الرياضة حصة خالل خططنا إذا"  

 ."والسادسة الخامسة الحصة في بالنشاط نقوم أن يمكن المتكاملة الدراسات حصة من استفدنا إذا"

 المدرسة منشآت استخدام .5

."ممتع برالي نقوم أن يمكن كنقاط االجتماعات وغرفة نونالف غرفة باستخدام قمنا إذا"  

 ."العلوم ومختبر الموسيقى غرفة أضواء بخفت مسكونا بيتا نصنع أن يمكن"
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 المناقشة اقتراح نصقل دعونا  (4)

 المواضيع اقتراح بطاقة

 اليوم  الشهر

 (:االسم) المقترح

 :عن سنتناقش

 :لماذا

( ) 

 .للموضوع اقتراحك على شكرا

 :يلي بما سنقوم

 .الصف نقاش خالل الموضوع مناقشة. 1 .1

 اجتماعات في الموضوع هذا عن الحديث الرجاء. 2 .2

 .الظهر بعد أو الصباح

 )          (. الـ مسؤول سألنا. 3 .3

 .األستاذ سألنا. 4 .4

 ذلك غير. 5 .5

 التنسيق مجموعة    اليوم    الشهر

 المواضيع اقتراح بطاقة

 اليوم  الشهر
 

 (:االسم) المقترح

 :الموضوع

 :االقتراح سبب

 

 .للموضوع اقتراحك على شكرا

 :يلي بما سنقوم

 
 )  (. بتاريخ الصف نقاش خالل الموضوع مناقشة .1

 .الظهر بعد أو الصباح اجتماعات في الموضوع تقديم الرجاء .2

 (.        )   الـ مسؤول سألنا .3

 .األستاذ سألنا .4

 ذلك غير .5

6.  

 التنسيق مجموعة    اليوم    الشهر
 

 
 خطير أمر وهو االستراحة خالل القدم كرة يلعبون أشخاص هناك

 .إيقافه يجب

  المكتبة، في الكتب إيجاد الصعب من أنه بما

 .أفضل بشكل الكتب تعرض أن أتمنى

 معا غناؤها للجميع يمكن صف أغنية أصنع أن أريد

 إلى إلى
 

( ) 

 سأسأل لجنة المكتبة.

 هذا نناقش دعونا. جميل هذا

 نقاش في واحدة دفعة راألم

 .القادم الصف
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 .الممثلة اللجنة نقترح أن يمكن



 

 

 
 
 
 
 

 المناقشة موضوع تقرير عن (5)
 
 

 .الجميع على النقاش موضوع نعرض دعونا .1
 
 
 
 
 

 
 

   
 

                                                                                                                                                                    األستاذ
 
 
 
 

 المناقشات ستترأس التي المجموعة داخل األدوار لنقسم .2
 
 

 
 

  

 الصف نشاطزاوية  

 لنفكر بخطة السنة

 لنصنع علما للصف.

 لنصنع مهرجانا مصغرا.

 الثالثة المواضيع هذه ستكون

 يمكن. النقاش مواضيع هي

 موضوع أي يقرر أن للجميع

 الصف اجتماع في سنختار

 .غدا

 اجتماع في قاشالن موضوع الجميع سيقرر

 على. باألمر التفكير الرجاء. غدا الظهر بعد

 بذلك يقوم أن معين موضوع اقتراح يريد من

 .االقتراح وراء األسباب ويوضح
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 المجلس رئيس أكون أن أريد

 !قبل من بذلك أقم لم ألنني

 رئيس نائب سأكون أنا إذا  

 .المجلس

 السجل كاتب سأكون

 .السبورة على وسأكتب



 

 

 

 النصائح إعطاء  (6)

 خالل النقاش ★

 ...بسالسة النقاش يسير ال عندما

 "؟وع"أظن أنكم ابتعدتم عن الموض

 ".من األفضل أن تفكروا فيما تحاولون أن تقرروه"

 "أال تظنون أن شخصا واحدا يقوم بالتحكم بالنقاش؟"

 "؟!أظن أن النقاش أصبح هجوما شخصيا أو عاطفيا للغاية"

 "ما رأيكم بطريقة التفكير هذه؟"

"لم ال تتحدثون عن الموضوع مع زمالئكم الجالسين 
 بجانبكم؟"

 
 

 العملية اركةالمش على التشجيع

 "أنت عضو في الصف. لم ال تشارك في المناقشة؟"

 "حاول أن تستمع لرأي زمالئك بحرص."
 
 

 (النهاية؟ في اآلن؟. المناسب الوقت في فكر) األطفال إطراء

 !" جيدة فكرة هذه" 

 !" ملحوظا تقدما تحقق إنك"

 !"تماما صحيح هذا"

 "(!الطريقة بهذه استمر. رأيك أعطيت لقد! جيد: "الهادئ للطفل)
 
 

 !هنا توقف

 " !بالمال يتعلق ما سأقرر أنا"

 ."للغاية خطير هذا. ذلك فعل يمكن ال"

 ."الجدول في بالتغييرات القيام قبل موافقتي أخذ الرجاء"

 " .زمالئك بمعاقبة لك أسمح ال"
 
 

 (تقولها أن يمكن التي األشياء) المناقشة بعد ★

 
 ...ما أمر تقرير تم أن بعد

 !"ممتعا يبدو هذا.....  فعل قررتم لقد"
 
 

 ...بناء بتعليق القيام بعد

 ."قبل من بها التفكير ألحد يسبق لم ممتازة فكرة هذه"
 
 

 بزمالئه الطالب اهتمام أظهر الذي الرأي بعد

 ."بالجميع اهتمامك مدى يظهر رأيك إن"
 
 

 ...للمنسقين

 ." بجهد المسجل عمل لقد. جيد بعمل القائد قام لقد"

 ...يستمر الحديث جعل الذي للشخص

 ."النقاش في االستمرار على القائد ساعدت لقد"
 
 

  ...رأيه غير الذي للشخص

 ."أصدقاؤك يقوله كان لما بحرص استمعت أنك أرى"

 
 ...كثيرا يتكلم ال الذي للشخص

 !"األولى للمرة رأيه بإعطاء الفالني الشخص قام لقد"
 
 

 الهامة طوالنقا النقاش بعد التعليقات
 
 

 وجهات من األطفال إلى ننظر أن نحاول دعونا النقاش خالل

 .التالية النظر

 
 من عدد أكبر على ليحصل مقنعة بتعليقات يقوم هل .1

 المساندين؟

 :المثال سبيل على

 للتوكيد اإليماءات استخدام 

 المشاكل إلى اإلشارة الوقت وبنفس المساعدة بالتعليقات االعتراف 

 المجموعة أو الصف أهداف مع يتماشى بما ذاته عن التعبير 

 وإخالص بصدق الحديث 

 

 
 

 استجماع من أخيرا تمكنوا الذين الطالب بدعم قم .2

 للحديث شجاعتهم

   

 
 

 

 باألمور قام من كل على بكثرة باإلطراء قم

 بنفسه الثقة وامنحه أعاله المذكورة

  الصف قدوة الشخص هذا اجعل

 من أكثر هو بالثقة يتحلى ال الذي المتوتر الطفل! تذكر

 تشجيعك إلى يحتاج
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إن تعليقات األستاذ التي تأتي في نهاية الجلسة لها تأثير 

إنها مهمة لجعل النقاشات  كبير على النقاشات المستقبلية.

 أكثر حيوية وتعطي األطفال اإلحساس بالرضى واإلنجاز.



 

 

 دعونا نصنع خطة لسنة كاملة
 

 

 

 
 (الصف نشاطات) كاتسودو غاّكيو من الهدف

 .بناء عالقات شخصية مرغوبة

 .سة أفضلالمشاركة في جعل حياة الصف والمدر

 تطوير سلوك عملي وإيجابي تجاه المشاكل المتعددة وعيش حياة يومية صحية.
 

 

 التعليم خطط وصنع النشاطات محتويات

 والمدرسة الصف حياة تطوير -1-
ر بالطبع أنت تريد أن تطور حياة الصف والمدرسة من خالل نشاطات يبتكرها الطالب بأنفسهم ولكن يجب على األستاذ أن يقرر إطا •

 .العمل األساسي وذلك بمواضيع وجدول جيد

 يجب أن تترك النشاطات الفعلية للجنة تخطيط الطلبة )المجموعة المنظمة(. سيقومون بوضع وتنفيذ خطط محكمة وبنفس الوقت متعددة ومرنة. •

 والسالمة الصحة: والدراسة اليومي الروتين مع التأقلم -2-

 ليهم حلها من وجهات نظر مختلفة. وبتذكر ذلك على كل أستاذ صف أن يعدل يمتلك األطفال مشاكل مشتركة ولكن يجب ع

 .بحرص وبوعي طرقه التوجيهية

 إعالن خطط الدروس )المواد والجداول( للمرحلة ككل والصف. 

 دع األطفال يعتادون على مالحظة المشاكل حولهم واعتبار تلك المشاكل كمشاكل تخصهم. في النقاشات )اجتماعات الصف( خطط

إرشاداتك لتتماشى مع سياسة المدرسة وبالطبع ستختلف التعليمات باختالف المراحل. وعليك أخذ صفك بعين االعتبار )المشاكل 

 اليومية ومدى إيجابية سلوك األطفال( وكذلك الخطوط اإلرشادية للمدرسة.

 
 السنة في ساعة 35: 6-2 الصفوف السنة في ساعة 34: األول الصف نشاطات الصف -3-

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول 

 23 22 21 21 20 15 1النشاط 

 12 13 14 14 15 19 2النشاط 

 

 :االعتبار بعين يلي ما أخذ يجب ولكن الدراسية المرحلة حسب التعليمات تحضير -4-

 الصف ظروف •

 المجموعة وعي لدرجة المناسبة المواضيع •

 النضج لدرجة المناسبة المواضيع •
 

 
 )لفصل األول: بناء عالقات التآلف في الصف )العالقات الشخصية والتعاونا

 )الفصل الثاني: تطوير إحساس كل فرد باالنتماء )األدوار والوعي بالمجموعة

 الفصل الثالث: تعزيز الشعور باالحترام المتبادل )االحترام والثقة بالنفس(

 .التأكد من تذكر ما يلي

 .من المهم أن نصنع خطط واقعية بناء على قدرات األطفال

 .عندما تقوم بذلك حاول تخيل حال األطفال سنة من اآلن

 ما هي المهارات التي تريدهم أن يكتسبوها؟
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الياباني الدستور  
المدرسي التعليم قانون  
األساسي التعليم قانون  
التعليمية اإلرشادية الخطوط  

 وماتشيدا طوكيو لمدينتي التربوية األهداف

سة
صة لهذه المدر

خا
ت ال

سما
ال

 
ت
طا
شا
الن

 
ف
ألهدا

ا
 

سية
الرئي

 

توكوبيتسو كاتسودوأهداف   

ت الجماعية الفعالة قم باستهداف من خالل النشاطا ·
تطوير شامل وأكثر استقاللية. وبنفس الوقت قم بتطوير 

اإلحساس باالنتماء للمجموعة وبناء سلوك عملي 
 وإيجابي تجاه التعاون لجعل الحياة اليومية أفضل.

 المجتمع في الوضع
 والناس كبير بالتعليم االهتمام إن ·

 ةالرياضي الفعاليات. للغاية متعاونون
 وتنفذ تخطط التي النشاطات من وغيرها

 لها السكان من وغيرهم األهالي قبل من
 .شعبية
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 دراسات متكاملة

اجعل الطالب يجدون مواضيعهم الخاصة. 
قم بتطوير القدرة على عيش حياة غنية من 
خالل التفكير وصنع القرارات وحل 

 .أنفسهمالمشكالت ب

ثم بتنمية سلوك فعال وخالق تجاه أسلوب 
حياة الطفل وتطوير طفل شامل متكامل من 

 خالل التجارب المختلفة.

تطوير قدرة األطفال على إنشاء تفاعالت ودودة مع 
 زمالء الصف وجعل الحياة المدرسية أكثر متعة.

 الصفوف

 عن البحث في الطالب رغبة تطوير
 .بأنفسهم حلها ومحاولة لدراستها المشاكل

 خالقاأل

تشكيل أحكام سليمة، التصرف باستقالل 
 .لجعل الحياة أفضل

تطوير السلوك لمحاولة بناء عالقات 
 شخصية متينة ضمن المجموعة والمجتمع.

حياة  تطوير قدرة األطفال على التعاون مع اآلخر لجعل
 الصف أكثر متعة.

لقدرة على المشاركة في العديد من النشاطات تطوير ا
 لجعل الحياة المدرسية أفضل.

 المجتمع مع التواصل
 مع المستمر بالتواصل المدرسة تقوم ·

 جعل خالل من وذلك. والمجتمع األهالي
 الدراسية والمراحل المدرسة إدارة سياسة

 تساباك ومحاولة واضحة، والصفوف
 نحصل أن نحاول. السكان وتعاون تفهم
 المجتمع من اآلراء من قدر أكبر على

 لدينا يوجد كما. منها االستفادة ونحاول
 .كمرشدين يتطوعون وسكان أهالي

 التوّكاتسو خالل من التطور على القدرة
 

 الخطة اإلجمالية – كاتسودو توكوبيتسو
 المدرسي التعليم أهداف

 التصرف قبل يفكرون أطفال
 متحفزون أطفال
 وحيويون سعداء أطفال

 المثاليون التالميذ

 بأنفسهم الدراسة
 بأنفسهم التفكير

 وسامية واضحة أهداف امتالك

 العليا الصفوف المتوسطة الصفوف الدنيا الصفوف

 نشاطات الصف  الطلبة مجلس   النادي نشاطات    المدرسية الفعاليات
 

 األجنبية اللغات

 أشخاص مع التواصل على القدرة طور
 .مختلفة ثقافات من

 :في هذه المدرسة التوّكاتسوأهداف 

تطوير االهتمام الشخصي لكل طالب فيما يخص  ·
 .المشاكل المتعددة من خالل نشاطات الصف

 تشجيع السلوك اإليجابي الذي يسعى لتحسين الحياة المدرسية
ة ضمن المجموعة من خالل تطوير اإلحساس بالعضوي ·

نشاطات مجلس الطلبة. خلق سلوك يجعل الطلبة يشعرون 
 .بحرية االنضمام ومتابعة النشاطات حتى النهاية

تطوير شخصيات الطلبة لتصبح أكثر قوة وإيجابية  ·
 .وأكثر استقاللية من خالل أنشطة النادي

اختبار حياة مدرسية ُمرضية والسعي ألهداف سامية  ·
 .ات المدرسة المختلفةمن خالل نشاط

مع طالب المراحل الدراسية تحميس الطلبة للتواصل  ·
 من خالل نشاطات الصف المشتركة.األخرى

تطوير سلوك عملي وإيجابي  ·
 .تجاه الحياة المدرسية

التشجيع على االهتمام الشخصي  ·
 والجاد بالمشاكل المختلفة.

 تطوير. وانفتاح بحرية المناقشة ·
 الحياة لجعل وعملي إيجابي سلوك

 مفعمة والنشاطات المدرسية
 .وممتعة

 الذين األطفال قدرة تطوير ·
 متماثلة اهتمامات يمتلكون
 وتطوير. وعفوية بحرية للتصرف
 اهتماماتهم إيجاد على القدرة

 أعضاء مع والتعاون الخاصة
 .اآلخرين النادي

 وتطبيق التغيير إلحداث السعي ·
 وتقوية المدرسية، الحياة على النظام

 للمجموعة، باالنتماء اإلحساس
. ومعنويا جسديا السليمة والتنمية
 ةحيا مباشر بشكل يختبرون وجعلهم
 .معنى وذات مفعمة مدرسية

 اقشةالمن نشاطات ·
 الصف مجالس ·
 اليوم نهاية/ الصباحية االجتماعات ·
 المدى الطويلة المجموعة نشاطات ·

 المدرسة مهرجان
 الصف طالب وداع حفلة

 السادس

 الصف ممثلي اجتماع ·
 الرياضات، الفن، ،التخطيط: اللجان ·

 المدرسة، غداء بالحيوان، العناية التجميل،
 العلوم الموسيقى، الصحة، اإلعالنات،

 مهرجان: المدى طويلة النشاطات ·
 الصف طالب وداع حفلة المدرسة،
 السادس

كرة الريشة، كرة السلة، الدودج بول، 
كرة القاعدة بالقدم، ألعاب القوى، كرة 
الطاولة، كرة الطائرة السهلة، كرة 

القدم، الرسم، الطبخ، التجارب العلمية، 
 ر، الطبل اليابانيالكومبيوت

مرة خالل  20-15يجتمع كل ناٍد  ·
 السنة الدراسية.

 فعاليات الرسميةال ·
 الفعاليات األكاديمية ·
الفعاليات المتعلقة بالصحة  ·

 والسالمة
الرحالت المدرسية ورحالت  ·

 المبيت

اللية بجعل األطفال تشجيع االستق ·
يشاركون بفاعلية في تخطيط 

 .وتنسيق الفعاليات
تعليم األطفال ليصبحوا مستمعين  ·

االستماع  -ومتحدثين جيدين 
بحرص لزمالئهم والتعبير عن 

 .آرائهم بوضوح
إعطاء األطفال الفرصة للمشاركة  ·

 في لجان صف خالقة وممتعة.

جعل أطفال المراحل األخرى  ·
 .صف األوليلعبون مع طالب ال

جعل مجموعات مختلطة من جميع  ·
المراحل يتجولون ويزورون األكشاك 

 .المختلفة في مهرجان المدرسة
لتشجيع حياة مدرسية منظمة اجعل  ·

مجلس الطلبة يحدد قواعد مثل "هدوء 
في الممرات، السير على جهة اليمين". 

 .سيتعلم األطفال أهمية اتباع القواعد
ين في االهتمام باألطفال المحتاج ·

 العالم. التعاون مع اليونيسيف.

إذا أظهر األطفال رغبتهم في  ·
تشكيل ناٍد جديد، يجب على األستاذ 

 .المساعدة لتحقيق ذلك
باتخاذ طالب الصف السادس كقادة،  ·

 .يجب التشديد على التفاعل بين المراحل
 .تعزيز استقاللية الطفل

حاول استخدام المساحات المفتوحة  ·
 .تمع المحليالموجودة في المج

في نادي قرع الطبل الياباني  ·
يمكن دعوة المتطوعين ليساعدوا 

 في تطوير مهارات األطفال.

القيام بجوالت مشتركة بين طالب  ·
 الصف األول والثاني

اجعل األطفال يشاركون في  ·
تخطيط وتنسيق الفعاليات المدرسية 

)يوم الرياضة، عروض التقديم 
 (األكاديمية...إلخ

اجعل األطفال يتكلمون عن  ·
أهدافهم وإنجازاتهم في حفل االفتتاح 

 والختام
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 ف األول: غاّكيو كاتسودو مخططات السنةالص 
 

 

 الشهر
عدد 

 الساعات

 

 المواضيع
 الهدف

 ما تريد لألطفال أن يتعلموه أو يكتسبوه

 
 
 
 
 
 

 نيسان/
 أبريل

 
 
 
 
 
 

5 

 كيف يمكن لتحية الصباح الودودة أن تنور اليوم. بعضنا بمرح دعونا نحيي

 

 هيا نتعرف على قوانين المدرسة
 .آمال كبيرة حول الحياة المدرسية

 فهم عن الروتين اليومي والقواعد األساسية.

 

 لنتعلم مهارات الدراسة
 .اهتمام كبير بتعلم أشياء جديدة

 فهم مهارات أساسية للدراسة.

 ت الطوارئ؟تدريبا

 ما هي؟

 

 تعلم كيفية إخالء األبنية بأمان بدون أية حوادث أو إصابات.

 

 التمتع بغداء المدرسة

 

 التمتع بالغداء معا. التعلم عن تبادل األدوار وكيفية حمل األدوات.

 
 
 

 

 أيار/مايو

 
 
 

 

3 

 
 البحث عن النقاط الجيدة لدى 

 زمالئك 
 )منع المضايقات(

 

 دة عند كل شخص سيؤدي إلى جو صف مليء بالمودة.وعي النقاط الجي

 
 دعونا نقرر لجان الصف

فكر بما يمكنك فعله لجعل حياة الصف أفضل، وقم بتحديد األدوار ووضعها موضع 

 التنفيذ.

 تعلم كيفية استخدام المكتبة. دعونا نتبع قوانين المكتبة

 
 
 

 حزيران/
 يونيو

 
 
 

3 

 

 لطعام جيدا ال يسهل الهضم فحسب بل يحفز الدماغ أيضا.إن مضغ ا لنمضغ طعامنا جيدا

 االستمتاع بالحياة المدرسية بالتفاعل مع طالب المراحل األخرى. لنستمتع بالمهرجان المدرسي

 
 النوم باكرا واالستيقاظ باكرا وتناول الفطور

 هل تحتاج العادات اليومية للتحسين؟

 ار في الصباح أمران مهمان.إن النوم جيدا في الليل وتناول اإلفط

 
 
 

 

 تموز/يوليو

 
 
 

 

3 

 

 التفكير بكيفية تخطي حرارة الصيف براحة )مالبس خفيفة... إلخ(. النظافة؛ الثياب المناسبة

 

 اختبار الشعور بالسعادة عند التعاون لبناء عالقات شخصية جيدة. صف ممتع

 

 آمنة في المدرسة االبتدائية.قضاء أول عطلة صيفية ممتعة و التمتع بعطلة الصيف

 
 
 
 
 

 

 أيلول/
 سبتمبر

 
 
 
 
 

 

4 

 لنفكر بأهدافنا للفصل الثاني
 .فكر بأهدافك الخاصة

 حاول االستمتاع بالحياة المدرسية.

 

 لجان الصف
 .فكر بالمهام المناسبة لكل شخص

 قم بتحديد األدوار وتنفيذ ما تم تحديده.

 

 كيفية الحفاظ على الصف نظيفا
 .ظ على الصف نظيفا ومنعشاحاف

 قم بتقدير جهود طالب الصف السادس لمحافظتهم على الصف نظيفا حتى اآلن.

 

 يوم رياضة ممتع

 .فكر بالشعار ومعدات التشجيع ورمز جلب الحظ الصف

 .شارك كعضو في المدرسة

 اختبر اإلحساس بالتآزر.
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 الشهر
عدد 

 الساعات

 

 المواضيع
 الهدف

 طفال أن يتعلموه أو يكتسبوهما تريد لأل

 
 

 تشرين 
 األول/
 أكتوبر

 
 

 
3 

 
 الخروج مع طالب الصف الثاني

 االستمتاع بالطبيعة أثناء فصل الخريف.

 االستمتاع مع طالب الصف الثاني.

 كونوا حريصين على أجسامكم. اهتموا بأنفسكم. الصبيان والبنات

 
 عروض تقديم الصف

 .تأكدوا من أدواركم

 وا في التدريبات بشكل طوعي.شارك

 
 
 

 
 تشرين 
 الثاني/
 نوفمبر

 
 
 

 
3 

 
 حفل الصف

 .اختبار شعور السعادة عند التعاون

 بناء عالقات شخصية مرغوبة.

 إنجاح عروض تقديم الصف
 .اكتساب الثقة للتعبير عن النفس أمام اآلخرين

 المشاركة بمرح. مشاهدة أداء الصفوف األخرى باهتمام.

 ظ على حاجياتكم مرتبةالحفا
 .أدرك أهمية النظام من أجل الدراسة بفعالية

 قم بتطبيق ذلك.

كانون 
 األول/
 ديسمبر

 

2 

 خطط حفلتك الخاصة. كيف يمكنك أن تجعلها ممتعة؟ حفل الصف

 
 االستمتاع بالعطلة الشتوية

 .اختبر فعاليات تقليدية

 قم بدورك كجزء من العائلة.

 

 
 كانون 
 الثاني/

 يرينا

 

 
2 

 
 لنضع أهداف الفصل الثالث

 .قم بالدراسة بحماس

 حاول االستمتاع أكثر بالحياة المدرسية.

 لنقرر لجان الصف
 .فكر كيف يمكن أن تقسم المهام المختلفة

 قم بتطبيق ذلك.

 
 
 
 

 شباط/فبراير

 
 
 
 

3 

 
 شكرا لكم يا طالب الصف السادس!

عبر عن تقديرك لطالب السادس الذين ساعدوك 

 ثيرا طوال السنة. استعد لحفل الوداع.ك

 

 
 لنرحب بطالب الصف األول

 لقد اعتنى بك الطالب األكبر منك سنا حتى اآلن. 

 يجب أن تدرك أنه حان دورك لالهتمام باآلخرين. 

 ماذا يمكن أن تفعل؟

 
 تعرف على أصدقائك جيدا

كم أخبر أصدقاءك عن نفسك. اطرح عليهم األسئلة. تعرفوا على بعض

 البعض بشكل أفضل وقوموا بتقوية عالقات المجموعة.

 
 
 
 
 
 آذار/
 مارس

 
 
 
 
 

3 

 
 سنصبح قريبا طالب الصف الثاني! 

 أهال بكم يا طالب الصف األول!

 .قم بالتفكير بمدى تطورك خالل السنة الماضية

 .تحلى بالثقة لالنتقال إلى الصف الثاني

 رحب بطالب الصف األول بحرارة.

 

 م حفلة نهاية السنةهيا نقي

 .لقد كنتم مع بعض لسنة كاملة.

 احترموا النقاط الجيدة عند بعضكم البعض؛

 أدرك مدى تطورك الشخصي.

 
 كيفية قضاء عطلة الربيع

 .اشعر بالسعادة النتقالك إلى الصف الدراسي التالي

 استمتع بعطلة ربيع آمنة.
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 2القسم 
 
 

 بناء مجتمع الصف معا

مأخوذ عن دليل أساتذة المدارس االبتدائية إلدارة الصفوف والفصول 

الدراسية المعد من قبل مجموعة مدينة طوكيو ألبحاث المدارس االبتدائية 

 2009النسخة المنقحة لعام  فيما يخص إدارة الصفوف،

 
 

 
)   『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( 

27 



 

 

 

 

 

 بناء المدرسة معا: األساتذة واألطفال
 

 سنوات خلت. ولكن كيف هو الحال اآلن؟ 6أو  5تم التركيز على تعليم متكامل ومريح حتى 

، حيث قال: "لقد أذكر في يوم من أيام شهر مايو عندما جاءني أستاذ الصف الثالث ألخذ نصيحتي

قام أحد الطالب بركلي اليوم"، وكان قد قام بتوبيخ أحد المشاغبين فقام ذلك الصبي بركله والهروب. سألني: 

التصرف؟". لم أعرف ماذا أقول. ولكن في اليوم التالي جاءني األستاذ مبتهجا،  "كيف لي التعامل مع هذا

لم يسعني سوى الشعور بالسعادة حيث تخيلت كيف أن وقال إن الطفل جاء إليه واعتذر منه هذا الصباح. 

 األستاذ والطالب حاوال إيجاد طرق لالنسجام خالل الشهر الماضي.

التحسن األكاديمي الملحوظ ورفع نتائج االمتحان بضعة عالمات هو أمر مهم، ولكن هناك 

 التعلم بمعناه الحقيقي.أولويات أخرى وهي عيش حياة مفعمة وبذل أقصى الجهود، وهذه األمور تؤدي إلى 

علينا كأساتذة أن نترك لألطفال الوقت ليكونوا أطفاال، والتأكد من أن الدروس المعطاة في كل يوم 

تساعدهم على التفكير بأنفسهم ولكن بنفس الوقت التصرف بلطف وود مع اآلخرين وأن تكون لديهم آماال 

ع األطفال اآلخرين والمحيط لجعل الصف مساعدته على التواصل مكبيرة للمستقبل، وفهم كل طفل و

 متناغما. هذه هي األهداف التي أسعى بجهد لتحقيقها.

28 

 
 
 

 نحو تعليم متكامل وجو 
...ريحمدرسي م  

 

 على الطريق إلى المدرسة  
 

إن الطريق إلى المدرسة طويل، لذلك فإنني أقوم 

بالتفكير بقصص عديدة. إذا لم أصادف أحدا على 

الطريق فإنني أستمر بالتفكير طوال الطريق، 

ولكن إذا التقيت بأحد فإنني سأقول "صباح 

الخير". وسأفكر بالطقس والصقيع ومدى تجرد 

 حقول األرز.

 

لك أرجو أال أصادف أحدا ألمشي عبر بوابة لذ

 المدرسة قبل أن تنتهي قصتي.

 

 -- قصيدة بقلم ميسوزو كانيكو ---
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 خلق جو صف جيد مع األطفال 1القسم 
 
 

Iأساسيات بنية الصف التحتية ألساتذة الصف . 
 
 
 

 ]قبل قدوم األطفال[

 

 الصباح 1

 

قمامة قبل قدوم األطفال إلى المدرسة، واجعل جو الصف مشجعا على افتح جميع النوافذ لتهوية الغرفة، ونظف السبورة، ونظف ال

 الدراسة.

 
 ]التحية ببهجة[ 

 رحب باألطفال ببهجة وقل لهم "صباح الخير!" بابتسامة عريضة. ابدأ اليوم بشكل جيد.

 

 ]اجتماع الصباح[ 

 مثال على اجتماع الصباح
 

 

 
 ليات الموسمية واألخبار وغيرهاالشرح عن المنشورات الموزعة وحياة الطالب والفعا

 
 

األطفال دور رئيس الجلسة فيما بينهم. )في الصف األول يترأس األستاذ الجلسة في البداية ثم يبحث عن متطوعين وبعدها  يتبادل

 ).يتبادل األطفال الدور بشكل تدريجي

 .تغيير مضمون االجتماع باالعتماد على اليوم والظروف

 ر األطفال.بإدخال أفكا اجعل االجتماع أكثر متعة

 

 أخذ األدوار والسؤال عن الصحة 

 ".هل هناك أحد غائب؟" "إن الشخص الفالني غير موجود للسبب الفالني"

 ".أنا بخير" "هل من مشاكل صحية؟ كيف حالك يا فالن؟"

 .ذ من صحة الجميعيتأكد األستا

 يقوم األطفال بالتأكد من حالتهم الصحية وحالة اآلخرين.

  خطط ليبدأ اليوم بشكل جيد 

 الخطاب: ماذا حدث البارحة... خطتي لليوم... األخبار المحلية. 

 اجعلهم يحزروا موضوع اليوم. 

 )شعر )قراءة، تالوة. 

 شهر. أغنية: تأليف، غناء أغنية الصف أو أغنية األسبوع/ال

 ( كاكاريإعالنات من قبل األطفال الذين يتقلدون أدوار مختلفة في الصف) 

  إعالنات وتعليقات األستاذ 
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 التعلم 2
 
 

 بدء وإنهاء الحصص: كيف تجعل الطالب يهدؤون  1

 

 

 النقاط الهامة خالل الحصة  2

 

 ]متحدث خبير[ 

 حاول إيصال ما تريد قوله للمستمعين

ليكن لديك شعور بالثقة في قدرتك على الحديث 

بشكل جيد أمام الجميع، واشعر بالسعادة لتمكنك 

 كرة للمستمعين.من إيصال الف

 ]مستمع خبير[ 

استمع بحرص وانتبه حتى ال يفوتك أي 

 شيء مهم

 حاول التقاط األفكار الجيدة لدى أصدقائك

 تشجع لتقول رأيك
 

 

 

 ]السعي لكي تصبح متحدثا بارعا[ 

 كن منظما .1

 ال تهمل النقاط الهامة .2

 تكلم بصوت عال وبوضوح .3

 انظر إلى المستمعين .4

 ث بوضوحقف بوضعية صحيحة وتحد .5

 ]السعي لكي تصبح مستمعا بارعا[ 

 انظر في عيني المتحدث .1

 أومئ برأسك وصفق .2

 ال تقاطع  .3

 حاول فهم وجهة نظر المتحدث .4

 اسأل أسئلة ثم علق .5
 

 

 
 ]آداب الحديث[ 

 عود األطفال على الحديث بشكل جيد. 

 غير أنماط حديثهم بناء على درجة نضجهم. 

 (10-9تعديالت بناء على قدرات الطالب ومستوى اإلرشاد )اختصار الصفحات حتى في المرحلة الواحدة قم بال. 

 

 .. عود الطالب على الجلوس بسرعة على مقاعدهم )العودة إلى الصف( عندما يرن الجرس

توقفوا عن الكالم!" أو "سأعد  4..3..2..1تجلسوا." أو "دقيقة ل —. عندما ال يجلسون أو ال يتوقفون عن الكالم استخدم جمال مثل: "سأعطيكم 

 .." قم بالثناء عليهم حين يقومون باتباع التعليمات1..2..3بشكل تنازلي: 

 ."---، درس ---." "انتهت حصة ---، درس ---ابدأ كل حصة وأنهها بـ: "سنبدأ اآلن الحصة  .



 

 

 

 الروتين اليومي 3

 ماذا يجب على األساتذة فعله خالل االستراحة؟  (1)

 ]ما رأيك أن تلعب مع األطفال؟[ 

يتطلع األطفال لالستراحة. على األستاذ الحرص على 

ن وقت عدم استمرار الحصص أطول من وقتها المحدد واألخذ م

االستراحة. االستراحة هي للعب. في البداية يجب على األستاذ 

التصرف كقائد لمجموعة األطفال وبعدها يأخذ األطفال دور 

 القيادة بشكل تدريجي.

 
 ]لنساعد األطفال على بناء عالقات شخصية جيدة[ 

قد يكون هناك طالب خجولون أو ال يتمتعون بلياقة 

قت ثمين لتقوية التواصل بين رياضية، ولكن االستراحة هي و

األطفال ووضع القوانين االجتماعية. تأكد من تفاعلهم مع بعض 

قدر اإلمكان. إنه من المهم أيضا مالحظة التغيرات في العالقات 

الشخصية. هل هناك شخص بمفرده؟ هل هناك تغيرات في 

مجموعات األصدقاء؟ وبذلك يمكن لك أن تتعرف على المشاكل 

 مبكرا.

 كل أسبوع أو أسبوعين بتخطيط نشاطات يمكن لجميع  قم مرة

 الطالب ممارستها مثل الدودج بول أو لعبة المطاردة.

 
 .التجمع مع األصدقاء: ابدأ نشاطا مع صديق أو أصدقاء مميزين 

 
  أنشئ نادي صف )لكرة القدم، العقلة، الدراجة األحادية العجلة

 وغيرها(
 

 

 ]راقب األطفال عن بعد[ 

نهم يتصرفون بطريقة مختلفة عن طريقة قد تالحظ أ

 تصرفهم عندما تكون أمامهم.

 
 ]ابذل جهودا خاصة للتحدث مع أطفال معينين[ 

مع أنك تحاول أن تكون عادال، إال أنك قد ال تتواصل 

 مع بعض األطفال بشكل كاف. ابذل جهدك للتحدث إليهم.

 
 ]تحدث مع زمالئك أيضا[ 

 ساعة الغداء (2)
 
 

 ([توبان ) ات المسؤولة عن الغداءتحديد المجموع] 

  طالب يتبادلون األدوار خالل األسبوع  6أو  5مجموعة من

)أو يمكن ترك نفس المجموعة تقوم بالمهام لنصف فصل، فصل 

 واحد، سنة واحدة، لتفادي التداخل مع تغيير المقاعد(.

  يوضح دور كل شخص حتى  توبانقم بتحضير جدول

 ب أدوارهم.يتمكن الطالب من فهم واستيعا
 

 

 مقدمو الغداء
 
 

 ]التعامل مع الطعام واألدوات[ 
 
 

  أرشد أطفال المراحل الدنيا حول كيفية التعاون في حمل

 الطعام واألطباق بسالسة وفعالية.

 
  ومهام الغداء  (نيتشوكو)تقوم مجموعات المهام اليومية

بفرد المناديل ومناداة مجموعات األطفال الجالسين في  (توبان)

 قاعدهم وتقديم الطعام.م

  تحذير: عندما تكون الطوابير طويلة تزداد نسبة العبث

 والتحدث.

 
   شجع األطفال ذوي الشهية المتدنية على طلب كمية أقل حتى

 يتمكنوا من إنهاء صحنهم.

ل "هيا مع اللعب تأتي المشاكل. عندما يحدث شيء ما ال تق

نتصالح" فحسب وإنما حاول أن تجد طريقة لإلرشاد 

 .بطريقة تؤدي إلى تقوية عالقات الصداقة
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 ]آداب المائدة[ 

 " هيا نأكل(إيتاداكيماسقبل األكل( " 

 يا(" )كان الطعام شهغوتشيسوسامابعد االنتهاء "

 االستعمال الصحيح لعيدان الطعام ووضعية الجلوس الصحيحة 

 أجواء ممتعة 

 الجلوس بهدوء عند االنتهاء من الطعام 

 كيفية تنظيف ما تم إسقاطه أو سكبه 

 حاول خلق جو لطيف يمكن للجميع أن يستمتعوا باألكل فيه.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ]تجربة أطعمة غير مستساغة[ 

 عمة التي ال يفضلونها بقول: " لقمة شجع األشخاص على تجربة األط

 دقائق أخرى". 5" أو "سأعطيك !أخرى فقط

  لتقوم بتشجيع الطالب على أكل ما ال يفضله قم بتحضير

 بطاقات "أنا أكلت كل شيء" أو جوائز "الجهد المتميز".

 
 

 ]التنظيف[ 

 كل مجموعة تتعاون على التنظيف 

 اجمع القمامة بشكل كفوء 

  من قيام األطفال بالمهام بشكل متقنعلى األستاذ التأكد 

 
 التنظيف (3)

 
 

 ]كيف تنظف بسرعة وكفاءة[ 

 .تقسيم العمل والتعاون 

  تغيير المنطقة المحالة إلى كل مجموعة للتنظيف بشكل منتظم

 )مرة في األسبوع مثال(.

 .اصنع جدوال للمهام: تأكد من معرفة كل شخص لمهامه اليومية 

  حافظ على نفس مجموعات  :(توبان)اختيار مجموعة التنظيف

واجبات الصف لفصل واحد أو قم بتغيير المجموعات بعد انتهائها 

 من تجريب جميع المهام.

  قم بتعليم الطرق الصحيحة للتنظيف )كيفية استخدام المكنسة

 ومناديل التنظيف وغيرها( وذلك من المراحل الدراسية الدنيا.

 ]خطوات عملية التنظيف )مثال([

 عرض فيديو إرشادي فكرة جيدة.قد يكون صنع و

قوموا بتحريك الطاوالت والكراسي إلى الخلف، والتعاون  .1

 بين بعضكم البعض.

 اكنسوا المنطقة .2

 امسحوا األرض .3

 امسحوا الخزائن والرفوف .4

 حركوا الطاوالت والمقاعد إلى األمام .5

 اكنسوا األرض والتقطوا القمامة .6

 امسحوا األرض .7

 أعيدوا المقاعد إلى أماكنها .8

 وا كل شيءتفقد .9
 
 

 ]تشجيع األطفال على التنظيف بحماس[ 

 قم بوضع الخطط بالمناقشة .1

"إذا تعاونا فسنستطيع التنظيف بسرعة وإتقان." "دعونا 

 نظيفة للغاية اليوم/ هذا األسبوع!" -----نحاول أن نجعل 

 االستفادة بشكل كامل من وقت التفكير والمراجعة .2
 
 

ب كل مجموعة باستخدام بطاقات التقييم، دع طال +

 أ ب ج أو ◎○ مثال: --مون بتقييم بعضهم البعض يقو

حدد هدفا معينا لألسبوع )مثال: االنتهاء من المهمة في 

 الوقت المحدد.(

هل كل شيء نظيف؟ هل قمت بالتعاون مع الجميع؟ هل 

 قمت بترتيب األشياء بشكل صحيح؟

 ميزة(جائزة "النظافة التامة" لليوم )للشخص الذي عمل بجدية مت

يمكن لألستاذ أن يشرح كيف عملت هذه المجموعة بجدية ＋

 متميزة.

أعط قائد عملية التنظيف ملخصا باآلراء حول عملية التنظيف. ＋

 )المراحل الدنيا(

 

 وقت التنظيف
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 )كاكاري( مسؤوليات الصف (4)
 

 ]تحديد المجموعات[ 

من المهم أن تأخذ بعين االعتبار تفضيالت األطفال 

لى التوازن بين الصبيان والبنات. إذا كان هناك والمحافظة ع

عدم توازن عضوية في إحدى اللجان يجب على األستاذ اقتراح 

 انتقال بعض األشخاص إلى مجموعة أخرى.

 
 ]أربع نقاط لتنظيم اللجنة[ 

 حدد وقتا للجان .1
 
 

 استفد من أوقات الفراغ في الصباح 

/أو . قم بتخصيص بعض الوقت خالل اجتماعات الصباح و

 اجتماعات نهاية الدوام

 استغل أوقات االستراحة وساعة الغداء. 
 

 فكر بأسماء جيدة للمجموعات. استفد من أفكار األطفال. .2

، المتعة ----، لجنة التايمز للنشاطات ----مثال: جريدة الصف 

 ، حوض أسماك كذا----للجميع!، رعاية الحيوان والنبات 

 
 ىتبادل المعلومات مع اللجان األخر .3

امنح بعض الوقت في اجتماع نهاية الدوام إلعالنات ومعلومات 

 اللجنة.

 
 التقييم الشخصي/المتبادل .4

 من المهم على األطفال تقييم مجموعتهم.

 . هل تساهم في حياة الصف؟

 . هل الجميع راض؟

 . هل هناك عالمات تحسن؟

 . هل يشعر كل عضو باإلنجاز؟

 )الخط الثخين من تسونيوشي( 
 
 

 الجلوس وتبديل مهام المجموعات ترتيبات (5)
 
 

هذه هي الخطوة األولى تجاه تطوير عالقات شخصية بين  .1

 األطفال

 
يهتم األطفال بترتيبات الجلوس بكثرة. من األفضل على 

األستاذ تحديد األماكن بحرص بدال من التحديد العشوائي. يتمكن 

األطفال من تجربة التعاون في العمل واللعب من خالل مجموعات 

، كما أن للمجموعات أثر في التآلف بين (توبان)واجبات الصف 

 أفراد الصف.

 األشياء التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تحديد أماكن الجلوس.  .2

 . قوة البصر

 . السمع

 . الطول

 . هيكل الجسم

 . التحفز العلمي

 . االهتمام

 . الفهم

 . العالقات الشخصية
 
 

في الصف دور األساس في مالحظة: تلعب ترتيبات الجلوس 

مجموعات الصف الصغيرة )هان( والتي تلعب دور األساس في 

 نشاطات تنفيذ المهام للمجموعات الصغيرة.

 

 بعد المدرسة 4
 
 

 )كايري نو كاي(]اجتماع نهاية الدوام[  
 
 

 اجتماع نهاية الدوام )مثال(
 

   
 
 

 وتهم[]بعد ذهاب األطفال إلى بي 

فكر بيومك الذي مضى وتخيل وجه كل طالب. سجل ما  1

 الحظته من نقاط جيدة لدى األطفال، وعما علمته اليوم... إلخ.

 رتب منضدتك. 2

 رتب كراسي األطفال والتقط القمامة إن وجدت. 3

 تأكد من نظافة السبورة والممحاة. 4

 أغلق النوافذ. 5

 التفكير بأحداث اليوم )نجم اليوم، الالعب األهم لليوم(

. اجعل الطالب يراجعون أنفسهم ليخبروا الجميع عن جهودهم أو 

ستاذ أن يتأكد من جهود اآلخرين الخاصة التي بذلوها. يجب على األ

عدم نسيان أحد. إذا لم تتم مناداة اسم أحدهم، حاول أن تجد النقاط 

 .الجيدة عند ذلك الشخص واذكرها

. قد يكون من الجيد تسجيل ما كان الجميع يفعله في "سجل 

 الصف".
 

 من وإلى لجان الصف

 "هل هناك أية طلبات للجان الصف؟"

 ""هل هناك أية إعالنات من لجان الصف؟
 

 كلمة من األستاذ

" )لعبة سايونارا جانكين*بعد الوداع اترك الصف بلعبة "
 حجرة، ورقة، مقص( أو مصافحة الوداع.



 

 

 
 

 ]عرض عمل الطالب[ 

 أعمال جميع الطلبة موجودة لديك. ال يجب العرض إال إذا كانت

شاهد الصفوف األخرى. يمكن أن تتعلم من المعارض األخرى. 

 .ستتمكن من الحصول على عدة أفكار جيدة

 )الخط الثخين من تسونيوشي(
 

 أعمال فنية في الصف
 
 

 خلق جو جيد في الصف5 
 
 

الصف هو المكان الذي يقضي فيه األطفال أكثر من 

أن نجعله مكانا يمكن لكل طفل أن يشعر فيه نصف وقتهم. نريد 

 بالراحة وبأنه بيته الثاني.

 
 ]تذكر[ 

 صف مرتب ومنير

 .. ال تضع أشياء كثيرة على النوافذ. دع أشعة الشمس تدخل

 .. حافظ على النوافذ نظيفة جدا

 .. استخدم ألوانا براقة لمواد العرض

ا من األماكن . حافظ على األماكن المستخدمة بكثرة أنظف من غيره

 ))وخاصة سلة المهمالت وخزانة أدوات التنظيف وطاولة وضع الطعام

 . ال تترك صناديق الكرتون وغيرها من األشياء في زاوية الغرفة.
 
 

 صف سهل االستعمال

ن تخزين الحاجيات الشخصية تأكد من سهولة استخدام أماك. 

 ))الخزانات، سالل التخزين، الخطافات وغيرها

ى األدوات المفيدة في متناول اليد )مبراة حافظ عل. 

 )األقالم، الشريط الالصق، الدبابيس، القواميس وغيرها

 .إذا استخدمت عربة فسوف يستمتع األطفال بتحريكها

 ضع عالمات على األغراض بشكل واضح. 

ء في مكانه يمنح الشعور باألمان ويشعر * وجود كل شي

 الجميع وكأنهم في بيتهم.

 صف محفز 

 .اعرض موادا متعلقة بالدروس .

إذا عرضت أعمال الطالب يمكن لهم أن يتعلموا من بعضهم . 

 .البعض

استخدم أدوات تعليمية )نماذج وغيرها( ليتمكن األطفال من لمسها . 

 .والتعلم منها

احجز مكانا للجنة الصف )وإلعالنات مجلس الطلبة وصحيفة . 

 (وغيرها أيضا الصف واالمتحانات الصغيرة وصندوق اآلراء

 

* الجو الذي يشجع االبتكار وبذل الجهد والتعلم المباشر يؤدي إلى 

 تحقيق اإلنجازات والثقة.

 

 لبعضنا البعض "إشارة "لنقول مرحبا
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 أشياء عرض دائمة متعلقة بالدراسة والحياة اليومية
 
 

 
  الغرفة من األمام     

 
 

 أشياء مفيدة
 رزنامة 
 جدول الفعاليات 
 ر الصف/المرحلة الدراسيةأخبا 
 مهام لجنة الصف 
 جدول تبادل األدوار 
 صندوق بريد الصف، وغيرها 

 أساسيات يومية 
  أهداف مكتوبة 
 الئحة األشياء التي يجب جلبها إلى الدروس 
 تعليمات كيفية استخدام أدوات الغداء 
 )مريول الغداء )يؤخذ إلى البيت 
  سلة مهمالت مخصصة لألوراق 

 يات األخرىوحاويات للنفا

أشياء عرض دائمة متعلقة بالدراسة 
 والحياة اليومية

 أهداف المدرسة التعليمية 
 أهداف الصف والمرحلة الدراسية 
 أهداف الحياة اليومية 
 الجدول الزمني وغيرها 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الخزائن 
 أعمال األطفال 
 لوحة عرض لجنة الصف 
  الطلبةإعالنات مجلس 
 عرض أعمال الخط الياباني 
 خارطة 

 التقدم األكاديمي 

 أشياء االستخدام المشترك･

 مبراة األقالم
 الدبابيس

 الشريط الالصق
 قلم التخطيط

 الكرات
 حبال القفز

 صندوق المفقودات
 أوراق متعددة

 

تأكد من وجود الصابون ･
وفرشاة التنظيف وسائل 
التنظيف بشكل دائم عند 

 المغسلة.

 

   الغرفة من الخلف  
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    قرب الممر     

  إذا استخدمت ملفات شفافة
سيكون من السهل عرض أعمال 

 الطالب الفنية.

  يمكنك استخدام جدار الممر
لعرض أعمال األطفال الفنية 
ومقتطفات من الصحف وقصيدة 

 الشهر وغيرها.

  الخطافات مفيدة لتعليق حقائب
 المالبس الرياضية.

 خزائن

 باب

 

 

  بجانب النافذة       

  أحواض األسماك والسالحف
وأصص النباتات ستساعد على خلق 

 .جو دافئ ومريح

  ال تضع خرق التنظيف على السور
 .قي الطالب من الوقوعالذي ي

 العربة

دائرية  وضع عالمات
صغيرة على األرض 

سيجعل من السهل معرفة 
مواضع المقاعد إلعادتها 
إلى وضعها األصلي بعد 

 التنظيف... إلخ
 

اجلب منضدة كبيرة خاصة بلجان الصف إذا 
 .كانت هناك مساحة كافية

 باب



 

 

 

 

 . توطيد الروابط2

 من أجل الصف. الكاكاري( )تعمل لجان الصف 

 كاكاريو  توبانهناك نوعان من المسؤوليات: 1 

 العادية كما يلي: توبانيمكن تعريف مجموعة 
 

 

مهام خالل اليوم المدرسي. اجعل عدد ( يؤدي التوبان الشخص الواحد أيضا. هذا يعني أن شخصا واحدا ) توبانفي صف اآلنسة كيكوتشي هناك 

 المهام نفس عدد الطالب في الصف إذا كان ذلك ممكنا. قد يكون استلهام أفكار لمهام جديدة من األطفال فكرة جيدة.

 
 أمثلة عن شخص واحد بمهمة واحدة

 

 
 

 على هيئة "شركات" )كاكاري(تسمية لجان الصف 2 

 ).كاكاري ( ولجان الصف )توبان تم القيام بذلك في صف اآلنسة كيكوتشي للتمييز بين مجموعات المهام )

يجب أن تكون "الشركات" ممتعة ومحل تقدير الجميع بحيث يستمتع بها كل الصف. ويقوم األطفال بإنشاء 

 تلك "الشركات" بأنفسهم باستخدام مخيلتهم.

 قواعد إنشاء الشركة 

فذ من : مجموعات الواجبات )تبادل األدوار(: مهام جوهرية وذات مسؤولية تنتوبان

 خالل التعاون مع الزمالء )واجبات التنظيف، واجبات الغداء، المهام اليومية(
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 .يجب أن تكون ممتعة ولكن مفيدة أيضا لجميع من في الصف .

 .يمكن إنشاء شركة جديدة في أي وقت .

 .يمكن حتى لشخص واحد أن ينشئ شركة .

 ي شخص االنضمام.يمكن أل .

 .يمكن لكل عضو في الصف أن ينضم لشركتين .

 إذا لم تقم الشركة بأي عمل خالل أسبوعين، فإنه سيتم إغالقها...إلخ. .

 ."مسؤول الكتب: "سأرتب مكتبة الصف* 

 ."المسؤول عن توفير الطاقة: "سأتأكد من إطفاء األضواء عند ال نكون بحاجة إليها* 

 ."مسؤول تحسين المهارات: "سأقوم بتحضير تمارين التدريبات الصباحية* 

 ."مسؤول المغناطيس: "سأحافظ على ترتيب مغانط السبورة* 

مسؤول إعادة التدوير: "سأتأكد من رمي األوراق القابلة إلعادة التدوير في السلة * 
 ."المخصصة

 ."مسؤول التحقق: "سأتحقق من العمل الذي تم تسليمه* 

من وأيسر : "سنبقي السبورة نظيفة!" )تقسيم السبورة إلى قسمين أي2و  1مسح * 
 )والقيام بمهمة المسح

 ."مسؤول البريد: "سأجلب الرسائل من المكتب* 

 مسؤول االتصال: "سأتصل باألشخاص الغائبين".* 



 

 

 

 ن الشركاتأمثلة ع
 

 

 ]ردة فعل األطفال[ 
 
 

 اآلنسة كيكوتشي
 

 

اآلنسة كيكوتشي

 
 شركة عيد ميالد سعيد/ شركة األشغال اليدوية والتجارب

 شركة الفعاليات الخاصة/ شركة اإلذاعة / شركة النباتات

 ياضة/ شركة الحشراتشركة الجرائد/ شركة جرائد الر
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بالتفريق بين المهام و "الشركات" يتمكن الجميع من معرفة مهامهم. إن مهام 

الشخص الواحد تعطي الشخص إحساسا بالفخر والمسؤولية، وبذلك يتولد لديه شعور 

"اترك األمر لي!". ومن خالل اإلبقاء على مجموعات مهام التنظيف والغداء نفسها 

بعض األطفال أنه "ال توجد مشاجرات كالمية عندما يتم تقسيم العمل طوال السنة الحظ 

وتسير األمور بسالسة"، وينهون التنظيف بعشر دقائق ويحصلون على خمس دقائق 

 .إضافية قبل بداية الحصة الخامسة

 لقد تم تشكيل "شركات" متعددة تشمل بعض الشركات الفريدة.

 

بحرص والقيام بالبحوث لإلجابة على أسئلة * شركة النمل...تربية النمل ومراقبته 

 الجميع وتأسيس جريدة النمل

* شركة عيد ميالد سعيد... معرفة تاريخ أعياد ميالد الجميع واأللوان واألشكال المفضلة 

 وصنع بطاقات أعياد ميالد مميزة

 

بمراقبة األطفال خالل الفصل األول استطعت أن أرى أن "الشركات" هي مكان 

ألصدقاء. لم أستطع أن أخفي ابتسامتي عندما سمعت "هيا تعالوا. هناك شيء الكتساب ا

أريد أن أناقشه معكم". بالطبع هناك اختالفات في الرأي ولكن كل من الفتيات والفتيان 

يأخذون النشاطات على محمل الجد ويستمتعون بها. أنوي متابعة هذه النشاطات وإدخال 

ات" تجعلني واألطفال نفكر بمعنى "العمل من أجل التحسينات بشكل مستمر. إن "الشرك

 الصف".



 

 

 

 ]الفعاليات الخاصة[ 
 

 

نريد أن نجعل الفعاليات الخاصة تجربة ممتعة تبقى في الذاكرة، ومنفصلة تماما عن الحياة اليومية. عندما يكون األطفال 

 .منهمكين بأمر ما يتوحد الصف

ية ذات شعبية. الكل يريد المشاركة. تخطيط وتنفيذ األمور باالعتماد على النفس هو أمر جذاب التخطيط هي مسؤول كاكاري

التخطيط. تفاصيل التخطيط متروكة لألطفال، ولكن يجب على  كاكاريبالنسبة لألطفال. يتم إعداد تحضيرات يوم الرفاهية من قبل 

 د مع األطفال للخوض في هذا العالم الخاص خالل النشاط.األستاذ التأكد من أمور السالمة. يجب على األستاذ أن يتوح

 
 الفعاليات الشعبية في يوم الرفاهية

 
 

 "مطعم األناقة"

 األطباق التي ستعدهامجموعة تقرر كل . 

 . يتأنق كل شخص ويقوم بتحضير المطعم

 . تقوم لجنة التخطيط بصناعة وتوزيع المال

 . تحدد كل مجموعة األسعار
 
 

 كافيتريا

 اصنع منضدة طويلة وحّول الصف إلى كافيتريا. 

 . على النادلين والنادالت تحضير زي موحد ممتع

 . صنع قائمة المشروبات. تحضير الكؤوس الورقية. جلب المشروبات )يمكن استخدام الماء.(

 عروض السينما

 .. استخدم شاشة الصف وآلة العرض للعرض السينمائي

 .فيتريا سيكون أكثر متعة. إذا دمجت عرض السينما مع الكا

 . يوم الرياضة/ حفل الديسكو/ البيت المسكون.. وغيرها من النشاطات.
 

 

 
لنجعل كل تجربة مشوقة ومذهلة، لتكون عالما خاصا يمكن لجميع من في الصف 

 مشاركته.

 القائمة

 

 رامن

 كريب

 أرز مقلي

 كاري

 معكرونة مقلية

 عصير الفاكهة

 غيرها

 

 

 فكر بفعاليات مناسبة لصفك. عش تجربة مشوقة!
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 ]األلعاب الجماعية[ 
 
 

 إذا بذل جميعكم أقصى طاقاتكم للعب معا فسوف تتوحدون.

ل. عندما يلعب الجميع في ينظم كاكاري الرفاهية فعالية "هيا نلعب معا" أو "حان وقت اللعب" مرة واحدة في الشهر على األق

الصف بأقصى طاقاتهم سيرتاح األطفال ويتقربون من بعضهم البعض أكثر، وبالتالي سيتغير جو الصف. حتى خالل اجتماع نهاية 

الدوام سيكون هناك وقت أللعاب ممتعة. إذا غادر األطفال المدرسة بمزاج جيد فإن ذلك سيعطيهم الطاقة لليوم التالي. إنه من المهم 

 جعل األطفال مبتهجين وحيويين.

 
 أمثلة على األلعاب

 
 

 : "إس كين" 1اللعبة المفضلة رقم 

 ."إس كين" هي اللعبة األكثر تفضيال عند األطفال. إنها لعبة بسيطة، ولكن بإضافة تعديالتك الخاصة ستصبح أكثر متعة

 .سوف ينهمك األطفال باللعبة وسيصبح الصف موحدا

يقين. الفريق الذي يحصل على كنز الفريق اآلخر )مثل حجر..إلخ( أوال سيكون الفائز. إن قوانين يتم تقسيم الصف إلى فر

 .اللعبة بسيطة ولكن تصبح أكثر تعقيدا باالعتماد على المرحلة الدراسية ومرحلة التطور

م بالنقاش إليجاد أفضل يفكر كل فريق باالستراتيجيات لسرقة الحجر خالل وقت محدد. يقسم كل فريق إلى هجوم ودفاع ويقو

 .الطرق لالستيالء على "الكنز". إن التكتيكات النفسية تجعل المنافسة مثيرة

 .يهاجم الالعب بالقفز على رجل واحدة، وإذا لمس األرض بالقدمين فسيخرج من اللعبة. 

 .إذا خرج من المنطقة المحددة فسيخرج من اللعبة. 

ب بطرح أحدهم على األرض فسيخرج من اللعبة. حتى لو كانت اللعبة ممتعة للغاية إال . قد يصبح الهجوم قاسيا. إذا قام الالع

 أنه يجب التفكير بالسالمة أوال.

 
 لعبة الملك

عندما يصرخ الجميع "من هو الملك؟" يصبح الصف موحدا. يمكن اإلحساس بتغير جو الصف. هذه اللعبة لها شعبية كبيرة 

مناسبة للممارسة في اجتماع نهاية الدوام. يصبح أحدهم ملكا ويقلد الجميع حركته. إن هدف هذه  أيضا. إنها لعبة قصيرة ولذلك فهي

 اللعبة اكتشاف الملك الحقيقي. ال تحتاج هذه اللعبة لتحضير ولذلك يمكن لعبها في أي وقت. إنها مثالية لتوحيد الصف.

 

 

 

 د حدود لأللعاب الممتعة. إن اللعب يحرر القلب.ال يوج



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 مقالة

 ذكرياتي عن الطفلة "س" واستخدام السجالت
 
 

 

لقد أصبحت مدرسا جديدا للصف الرابع في أبريل من هذا العام. كان طالب الصف هم نفسهم من 

 .الصف الثالث، ولكن بسبب انتقال أستاذهم حللت مكانه

كان هناك أستاذ يافع متحمس يدرس الصف الرابع وكان قد سبق له أن درس نفس طالب الصف عندما 

هذه السنة، وأريد أن نقوم بذلك ‘ دفتر التحديات’تاذ بأنه "يريد أن يبدأ كانوا في الصف الثالث. قال لي هذا األس

معا". فوافقت على الرغم من عدم تأكدي من القدرة على االستمرار لسنة كاملة. "دفتر التحديات" هو اختيار 

 .مشاريع تحدي جديدة للدراسة المستقلة وإبقاء سجالت تبين مدى التحسن

. تعاني "س" من مشاكل في التعبير عن ذاتها، ويبدو 24طالب صفي الـ س" هي إحدى الطالبات من "

أنها لم تتحدث بالكاد في كل من الصفين األول والثاني. وفي الصف الثالث تمكنت أخيرا من القول بصوت خافت 

 ."أنا بخير" عندما ينادى اسمها في الصباح

إن كان من الصعب عليك اإلجابة التقيت بـ "س" في أبريل وحاولت التواصل معها. قلت لها: "

بالكلمات، يمكنك اإليماء". لقد كنت متفائال ولكنني لم أحصل على أية ردة فعل. حاولت التحادث معها عن طريق 

 .الكتابة بعد ذلك ولكن لم يكن هناك جدوى

الحالة.  لقد سبق لي أن سمعت بأطفال ال يتكلمون ولكن كانت هذه المرة األولى التي أقابل فيها مثل هذه

 .لم أعرف ماذا أفعل

بعد عدة أيام كانت "س" تحاول قول شيء ما خالل ساعة الغداء وعيناها مليئتان بالدموع. حاول عدد 

 .من األطفال التحدث معها ولكنهم لم يتمكنوا من معرفة المشكلة

"س". سألتها عما  تذكرت أن إحدى األطفال كتبت في "دفتر التحديات" الخاص بها بأنها استمتعت باللعب مع

 !"كانت المشكلة فأجابتني على الفور قائلة: "كانت تشعر بصداع". لقد أنقذني "دفتر التحديات

لقد اكتشفت أن خط "س" مرتب وأنها بارعة فيما يتعلق بكتابة المالحظات والتسجيل. بعد ذلك قامت 

ا تبدي إرادة قوية، فمثال في يوم من األيام بكتابة العديد من أفكارها في "دفتر التحدي" الخاص بها. وهي غالبا م

 ."كتبت: "أريد أن أعبر عن نفسي مثل باقي طالب الصف، سوف أقوم بإلقاء خطاب الصباح قريبا

واآلن أنا قادر على إجراء محادثات طبيعية مع "س". كل يوم هو يوم حافل ولكن "دفتر التحديات" هو 

.جزء مهم من حياتي التدريسية
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  خلق جو صف جيد مع جميع من في الصف 2القسم 

 خلق جو صف جيدا من خالل الفعاليات المدرسية
 
 

 الهدف من الفعاليات المدرسية .1

إن الهدف من الفعاليات المدرسية هو جعل األطفال يدركون أنهم أعضاء في المدرسة وكذلك الصف وتشجيعهم على التفكير 

 بدورهم في المجموعة والتصرف بمسؤولية.

 
 مجموعات تجعل الحياة المدرسية حافلةبناء  .2

 يجب توافر جو الصف التالي لتحقيق ذلك:

 تبادل األفكار والرغبات في بيئة مفتوحة وتحديد األهداف. -1-

 التعاون مع بعض لتحقيق أهداف النشاط الجماعي. -2-

 استهداف نشاطات خالقة من خالل التخطيط الحذر.-3- 

 كار.ضمان تبادل حيوي وبناء لألف -4-
 
 

 خلق صف يظهر تميز األفراد .3

إن القيم الشخصية هي أشياء يطورها كل طالب بنفسه ولكن التقبل من الصف/المرحلة يلعب دورا هاما. من أجل تطوير القيم 

 الشخصية يجب توافر الشروط التالية:

 .أن يكون في الصف نشاطات جماعية فعالة -1-

 .كل طفل مدرك لقيمه الشخصية -2-

 .جموعة )الصف، المرحلة الدراسية( تقبل طريقة تفكير كل طفل ودوره في المجموعةالم -3-

 .)أن يعطى كل طفل الثقة )من قبل األستاذ وزمالء الصف واألطفال اآلخرين في المرحلة الدراسية -4-

 أن تكون المهام المعطاة عالية المستوى وتساعد في تطور القيم الشخصية لكل طفل. -5-
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 نشاطات مؤلفة من مراحل دراسية مختلفة –تفاعل مع األطفال اآلخرين ال 2
 

 نشاطات جماعية بدمج أعمار مختلفة
 
 

 الهدف -1-

 تنفيذ الفكرة: يجب على كل الهيئة تدريس جميع الطالب .

 :باستمرار مجموعات من مراحل مختلفة .

 .لمراحل العليا وذلك يعلمهم كيفية القيادةأ( باتخاذ أدوار القيادة، يشعر األطفال األكبر سنا بأنهم في ا(

 .ب( من خالل التفاعل مع الطالب األكبر سنا سيصبح لدى األطفال األصغر سنا أشخاص يحترمونهم ويتعلمون منهم(

 ا.. من خالل تشكيل مجموعات أطفال من األعمار المختلفة، يمكن للجميع أن يشارك بنشاطات ممتعة وديناميكية ستجعلهم أكثر حماس

 
 تشكيل المجموعات -2-

الصفان األول والسادس، الصفان الثاني والخامس، الصفان الثالث والرابع. يتم تشكيل المجموعات ضمن الصف ‘: اإلخوة واألخوات’. صفوف 

 .الواحد ثم يتم دمجها مع مجموعة من مرحلة دراسية أخرى. هذا يبسط العملية

 ذا كانت المدرسة كبيرة سيكون األمر أكثر تعقيدا.. قم بتشكيل مجموعة واحدة من ست مراحل. إ

 
 

 نشاطات مع مجموعات أكبر/ أصغر سنا -3-

 .. نشاطات جماعية تشمل كل المدرسة: نشاطات ترفيهية، كرنفال األطفال، المسابقات الرياضية، التنظيف

 سة.. الفعاليات الخاصة: يوم الرياضة، الغداء، حفل وداع الصف السادس، مجموعات الدرا
 
 

 أمور أخرى متفرقة -4-

 .. عندما تعطي المجموعة اسما أو يكون لديك شعار رمزي سيزداد اإلحساس بالمجموعة

 . تجنب وضع اإلخوة واألخوات في نفس المجموعة.
 
 
 
 

 :ألهدافا -1-

 

 التفاعل العلمي مع المراحل األخرى

ولكنها متعلقة بشكل رئيسي باألمور األكاديمية. إن القيادة واالتباع، ‘ وتوّكاتس’األنشطة األكاديمية الجماعية المشتركة هي أنشطة 

 والتعليم والتعلم، ستزيد من التحفز. إن مستوى المتعلمين محدد ولذلك تكون الخطوط اإلرشادية األكاديمية واضحة.
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 أمثلة عن تفاعالت النشاطات األكاديمية الجماعية --2

 
 

 

 
 
 

 

 التفاعل المراحل الدراسية المادة

 
 
 
 
 
 

 اللغة اليابانية

الصف الثالث 

 والثاني

، ويقوم طالب الصف الثاني ‘ما أريد أن أعلمك إياه‘يكتب طالب الصف الثالث موضوع تعبير 

 بكتابة رسائل شكر.بقراءته. وبالمقابل يقوم طالب الصف الثاني 

المراحل العليا/ 

 المراحل الدنيا

لزيادة االهتمام بالقراءة يقوم األطفال األكبر سنا بالقراءة لألطفال األصغر سنا أو يقومون بتعريفهم 

 بكتب مثيرة لالهتمام.

الصف السادس 

 والخامس
 يشرح طالب الصف السادس حول الرحالت الميدانية.

الصف السادس 

 ة اإلعداديةوالمرحل

 

 يفتحون نقاشا حول "مستقبلنا".

 
 

 أشغال

الصف األول 

 والثاني
 تلعب مجموعتا الفئتين العمريتين بمواد مختلفة.

الصف السادس 
 واألول

يصنع طالب الصف السادس لعبا متحركة ويدعون طالب الصف األول يلعبون بها ثم 

 يحصلون على تعليقاتهم.

 
 

 
دراسات البيئة 

 الحياتية

الصف األول 

 والثاني

يأخذ طالب الصف الثاني طالب الصف األول بجولة حول المدرسة، ويشرحون كيفية االعتناء 

 بالنباتات والحيوانات ويعلمونهم ألعابا تقليدية، ويقيمون مهرجانا معا.

الصف الثاني 

 والثالث

لصف الثالث يحصل طالب الصف الثاني على المعلومات من طالب ا ‘القفز إلى المستقبل!’

 ليزيد اهتمامهم بالتقدم إلى المرحلة الدراسية القادمة.

الدراسات 

 المتكاملة

الصف الرابع 

 والثالث
 يقوم طالب الصف الرابع بإخبار طالب الصف الثالث بالبحث الذي قاموا به حول "الماء".
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 جلب الفوائد من الصفوف المشتركة إلى الصف
 

اتذة المعلومات. يمكن لألساتذة اآلخرين مالحظة من المهم أن يتبادل األس

جانب آخر لشخصية طالب ما لم يسبق لك أن الحظته من قبل أو لم يكن واضحا 

داخل الصف األصلي. من المهم أن تبرز هذه النقاط الجيدة في حياة الصف 

اليومية. من الصعب على كل طالب الصفوف العليا إبراز سمات قيادية ولكن هذه 

ستظهر بشكل طبيعي في نشاطات الصفوف المشتركة. يجب على أستاذ  السمات

 الصف األصلي أن يحاول إبراز هذه السمات في الصف األصلي أيضا.



 

 

 .ص ى الحدود من قدرات كل أستاذاستفد ألق 2النقطة 

إذا استخدمت المجاالت التي تبرع فيها عند التعاون ستتمكن من 

العمل بفاعلية وحيوية. يجب على األساتذة النظر إلى النقاط الجيدة 

 التي يملكونها ومناقشة األمور مع بعضهم.
 

 سيكون من السهل القيام بما [

تبرع به عند التعاون ضمن 

 الصفوف الدراسية والمدرسة 

 .] ككل

 تبادل إيجابي للمعلومات 3النقطة 
نظام التعاون. إذا ركزت على إن تبادل المعلومات مهم للغاية في 

النقاط الجيدة لدى كل طفل ومدى تحسنه وجهوده فسيعمل نظام 

 .التعاون بسالسة

السر في نظام التعاون الطويل [

األمد هو تبادل المعلومات حول 

 .] التغيرات اإليجابية

ابدأ من األشياء الصغيرة. [

إذا كان هناك ما يمكن تغييره 

 .] بسهولة قم بذلك أوال

 

 

 مدرسي/في الصفنظام التعاون ال 3
 

 األساسيات في تجهيز النظام .1
 

 

ال يقوم أستاذ واحد بإدارة الصف بمفرده، بل يساهم كل شخص في المرحلة الدراسية وفي المدرسة في بنائه. سيصبح هذا التفكير على 

 األغلب شائعا أكثر فأكثر. توجد ثالث نقاط أساسية لتجهيز نظام التعاون.

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 احذر من التمادي 1النقطة 
 أنك إذا لم مهما كانت خطط نظام التعاون جيدة إال

تكن واقعيا فإنك لن تنجح. من المهم أن تبقى ضمن 

 .حدودك
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 أمثلة ملموسة عن نظام التعاون 2.
 
 

هناك عدة طرق للتعاون بين األساتذة في نفس المرحلة الدراسية: تحضير المواد الدراسية، تبادل األفكار، تغيير الصفوف. من المهم 

 إيجاد طرق إلشراك األساتذة حسب اختصاصاتهم عند تطبيق التعاون في النظام المدرسي.

  

االستفادة من القدرات الخاصة لكل شخص 

 على مستوى المرحلة

  

من الممكن االستفادة من قدرات األساتذة الخاصة 

إذا كان في المرحلة الواحدة أكثر من صفين. يجب 

ساتذة مشاركة نقاط القوة التي يمتلكونها. على األ

مثال: "أظن أنني قادر على تدريس التدبير 

المنزلي"، "يمكنك االعتماد علي فيما يخص التربية 

الرياضية"، "كنت آخذ دروسا في الخط الياباني 

ولذلك يمكنني أن أصنع نماذج األمثلة". حتى لو لم 

 تقوموا بتبادل الصفوف يمكنكم تشارك المواد

التدريسية واألفكار حول طرق التدريس، وبذلك 

تصبح الصفوف أكثر تحفيزا. إنه من المهم احترام 

 مهارات بعضكم البعض والتعاون.
مشاركة األساتذة المتخصصين لألطفال في فترة 

 الغداء

 

في العادة يقوم األساتذة المتخصصون في مادة 

واحدة باإلشراف على الطالب خالل حصة الفن أو 

وسيقى أو التربية الرياضية فقط. يمكن لهؤالء الم

األساتذة رؤية جانب آخر من شخصيات األطفال إذا 

انضموا إليهم لتناول الغداء. سيصبح الطالب 

واألساتذة أكثر تقربا وسيتغير الجو في الصف، 

وسيتمكنون من التواصل مع طلبة لم يسبق لهم 

كثر تدريسهم. هذا سيساعد في جعل عملية االنتقال أ

 سالسة عندما يحضر األطفال حصتهم في المستقبل.

حصة الدراسات املتكاملة ودراسات البيئة الحياتية : مالحظة

راجع شرح املصطلحات في . هي حصص في املنهاج الياباني

 .نهاية التقرير

 

 
]ستتحسن المهارات 

التدريسية عند الجميع إذ قمتم 

بتبادل المعلومات حول 

ع أساتذة المهارات الخاصة م

 المراحل األخرى أيضا.[

 

 
]ال يلعب األستاذ دور 

المساعد في فترة الغداء وإنما 

يقوم بالتفاعل مع الطلبة 

خارج أوقات الدراسة لتقوية 

 الروابط أكثر.[

 
 
 
 
 

  العروض التقديمية العلمية
 
 

يجب على األساتذة المتخصصين االنخراط عندما 

لدراسات يكون هناك عرض تقديمي )محاضرة( ل

المتكاملة أو دراسات البيئة الحياتية. هذا سيقوم 

بإحياء المحاضرة. التواصل مع أساتذة مختلفين 

 سيساعد األطفال على التطور.

 
 
 
 
 

]يمكن استخدام نظام 

التعاون في يوم الرياضة، 

المعارض، الرحالت 

 الميدانية.[



 

 

 
 

 نقاط هامة عند إدارة الصف
 
 

 . أظهر االحترام ألساتذة الصفوف اآلخرين: الثقة ضمن نفس المرحلة بأكملها[[1

 ~األطفال يرون كيف تتصرف مع األساتذة اآلخرين~
 
 

 .. ال تقارن صفك بالصفوف األخرى

 .. ال تتماشى مع األطفال الذين يقومون بانتقاد األساتذة اآلخرين

 .ال تقم بانتقاد أستاذ آخر أمام األطفال .

 . األستاذ المتمرس يجد النقاط الجيدة في األساتذة الشباب ويقوم باإلطراء عليهم أمام األطفال.

 
 ]ساعد على تطوير جميع األطفال في نفس المرحلة.[ 

 ~قوموا بكل شيء كوحدة واحدة~
 
 

 .. تعلم أسماء األطفال في الصفوف األخرى

 .ى التعامل مع المشاكل في جميع صفوف المرحلة. ساعد عل

 ).. ضع القوانين لجميع صفوف المرحلة )الوظائف، الممتلكات الخاصة، فعاليات الصف

 . احرص على أن تكون القوانين مبنية على الظروف الفعلية في الصفوف.
 
 

 الصفوف.[ ]كن مدركا لألطفال في مجموعة المرحلة، ولتكن هناك تعليمات موحدة في جميع 
 
 

 .. أعط كل األساتذة الفرصة لتدريس جميع األطفال في نفس المرحلة

 .. تبادلوا المعلومات الهامة حول األطفال في صفوف بعضكم البعض

 . قوموا ببناء عالقة تمكنكم من تحذير أو توبيخ أي طفل في نفس المرحلة.
 
 

 أمثلة ملموسة
 
 

 الصفوف المتبادلة، الحصص المشتركة-1- 

 مكن تعميق الفهم المتعلق بجميع األطفال في نفس المرحلة من خالل هذه الحصص. كما يتسنى لألطفال التعرف على األساتذة أيضا.ي

 
 الدعم المتبادل بين الصفوف المختلفة -2-

 المرحلة. يجب تقسيم الدعم إلى نوعين: دعم أكاديمي ودعم يتعلق بأساليب الحياة. أبرز احترامك لجميع األساتذة في نفس
 
 

 نقاشات بالكتابة )التوقف وإعادة التفكير أمر مهم( -3-

حدد موضوعا، واجعل األطفال يكتبون أفكارهم التي قد ال يعبرون عنها بشكل شفهي بدون ذكر األسماء. رتب هذه التعليقات واقرأها 

 بصوت عال.
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 مالحظات حول الحصول على المساعدة عندما يكون هناك مشكلة في الصف
 
 
 
 

 
 

 

 : ال تتردد في طلب المساعدة1مالحظة 

عدة أمر صعب، وكلما أصبحت المشكلة أكثر صعوبة يصبح من الصعب إن طلب المسا

 .إخبار أحد عنها. المعضلة هي: كلما احتجت للمساعدة أكثر يصبح طلبها أصعب

السبب هو أنك تظن أنه بإمكانك حل المشكلة لنفسك أو أنك ال تريد لآلخرين أن يروا 

 عن نوع المساعدة التي قد تتلقاها. عيوبك. أو في حاالت أخرى قد تؤجل طلب المساعدة متسائال

إنه من الصعب التخلص من هذه األفكار ولكن يجب عليك أن تتحدث مع أحد. ألنه في أغلب 

األحيان النظر إلى الموضوع من وجهات نظر أخرى يساعد على إيجاد الحلول. إن مجرد الحديث 

 .عن المشكلة سيرفع العبء عن كاهلك

 

 

 
 تذة اآلخرين الذين يأتوك بمشكلة: مساعدة األسا2مالحظة 

إذا طلب أحد األساتذة من نفس المرحلة المساعدة، كيف عليك التصرف؟ إن قول 

"أنا فعلت كذا وكذا وكان ذلك فعاال بالنسبة لي" قد يبدو نصيحة جيدة ولكن بالحقيقة هو ليس 

ولكن قد  كذلك. الحديث عن تجاربك الناجحة لشخص ال يواجه المشاكل قد يكون ذا معنى،

 .يكون له تأثير سلبي على من يطلب المساعدة

معظم الناس الذين يطلبون المساعدة هم في ورطة كبيرة، ولذلك فإن سماعهم 

قصص نجاح اآلخرين قد يحبطهم. من األفضل التعاطف مع الشخص ومحاولة التفكير بالحل 

يصبح من السهل سويا. ال تحاول الوصول إلى جذر المشكلة. عندما تكون في وضع صعب 

مراجعة الذات وإيجاد جميع األخطاء التي ارتكبتها. قد يكون األستاذ مسؤوال بشكل جزئي 

ولكن األمر أكثر تعقيدا مما هو ظاهر. إذا أظهرت استعدادك للمساعدة على حل المشكلة 

سيحس األستاذ اآلخر بالسرور لطلبه المساعدة، وحتى لو لم يتم حل المشكلة بشكل فوري 

ه سيرتاح نفسيا لمعرفته بوجود شخص آخر يتفهم الوضع ويحصل منه على مبادرات فإن

 لمواجهة المشكلة.
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 مالحظات حول الحصول على المساعدة عندما يكون هناك مشكلة في الصف
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 نظام تعاون على نطاق المدرسة :3مالحظة 

ليس المهم التفكير مليا بمسببات المشكلة وإنما التركيز على أفكار لحل المشكلة 

ي األفكار الفعالة؟ يجب على على كل من مستوى المرحلة ومستوى المدرسة ككل. ما ه

الجميع المناقشة واختيار الحل الذي يعتبره الجميع حال واقعيا. إذا كان الشخص الذي يطلب 

 .النصيحة أو الشخص المقدم للنصيحة يشعر بأن الفكرة غير عملية فإنها ستفشل على األغلب

ند مناقشة بعد بدء نظام التعاون من المهم أن تراقب األطفال وتستمر بالدعم. ع

التطور يكون من األفضل إيجاد التغيرات اإليجابية مهما كانت صغيرة بدال من التفكير 

باألمور غير الفعالة. من المهم جمع كل التغيرات اإليجابية عندما يقوم عدة أساتذة بالمساعدة. 

نفسي عندما يقوم أستاذ واحد بالمساعدة فإنه سيرى جانبا واحد للصف وسيتساءل: "لقد فرغت 

على الرغم من انشغالي للمساعدة ولكن هل لما أقوم به أي نفع يا ترى؟" أو قد يصاب 

 "!باإلحباط ويقول: "أنا ال أالحظ أي تغيير على اإلطالق

ولذلك فإنه من المهم أن تجتمعوا بشكل منتظم لمناقشة وضع الصف حتى ولو كان 

تى أصغر التغيرات بالتفصيل. يمكن دقيقة. يجب مناقشة ح 30ذلك مرة واحدة في الشهر لمدة 

لألساتذة الذين يحصلون على الدعم أن يقوموا بتقييم وضع الصف برسم بياني يحصل فيه 

نقاط(. إنه نظام بسيط ولكن ذو معنى  10"الصف الذي نسعى إليه" على العالمة الكاملة )

 بالنسبة لألساتذة الذين يقدمون المساعدة.

 

 

 كأستاذ مساعد في صف خرج عن نطاق السيطرة: المساعدة 4مالحظة 

 

عند التصرف كأستاذ مساعد يجب البقاء في الخلفية ومساعدة األطفال في التركيز على . 

 .دروسهم

 .. حاول تجنب إعطاء نصائح حول محتويات الدرس أو طرق التدريس

 .اعدة فقط. تأكد من شعور األطفال بأن أستاذ الصف األصلي هو المسؤول وأنك موجود للمس

. غالبا ما يكون أستاذ الصف األصلي مدركا للمشاكل ولكنه غير قادر على ضبط الصف بعد 

 .بدء المساعدة. قلل من نصائحك وانتظر اللحظة المناسبة لتقديم المالحظة

 . من المهم التفكير والتحدث مع أستاذ الصف األصلي إليجاد الطرق لحل المشكلة.



 

 

 

 

 لألساتذة الجدد 4
 

 من المجموعة الناصحة لألساتذة الجدد .1
 

 إن األساتذة الجدد أمامهم طريق طويل وشاق في عالم التدريس. إننا نأمل بأن تكون النقاط التالية مفيدة بعض الشيء.
 
 

 مان بالنفساإلي -1-

. آمن بذاتك وبقرارك باختيار التدريس. إنك بحاجة لمفهومك الخاص في التدريس لمواجهة التغيرات في المجتمع واألهل والجماعة 

 .واألطفال

 . من المهم أال تحمل نفسك عبئا أكبر مما تستطيع حمله. األستاذ في نهاية المطاف هو مجرد إنسان. ستأتيك أيام تحبط فيها وتواجه

 فيها المآزق. ال تنس أن تأخذ استراحة وتحاول أن تريح نفسك.

 
 اإليمان باألطفال -2-

 .. إن أهم األمور التي على أستاذ الصف األصلي فعلها هو اإليمان بقدرات األطفال وبناء عالقة ثقة متبادلة معهم

األستاذ. من الضروري أن تكون حازما وقادرا . ولكن ال يجب أن تترك جميع األمور لألطفال. إن خلق جو صف جيد هو من مهام 

على التوبيخ في بعض األوقات لتتمكن من التدريس بشكل فعال، وحين يحتاجون في بعض األوقات للتشجيع قل لهم: "أنا أعرف 

 أنكم قادرون على فعل ذلك!"

 
 أن تصبح أستاذا فعاال -3-

 ؟‘ث سنواتاألستاذ يبدي قدراته خالل ثال’. هل تعرف المثل القائل: 

. الفرق بين التدريس والمهن األخرى هو أن األستاذ الجديد مسؤول عن الصف ويقوم بنفس مهام األستاذ المتمرس. إن تفاصيل 

 .التوجيه فيما يخص المواد األكاديمية والمهارات االجتماعية متروك لألستاذ، وهذا األمر فيه مخاطر

أقوم بعمل أفضل" ويستسلمون، وقد يلجأ البعض الستخدام أساليب الترهيب كطريقة لجعل . قد يظن بعض األساتذة "أنا ال أستطيع أن 

 .األطفال يستمعون. تتقولب قدرات األستاذ في السنوات الثالث األولى لذلك فإن التدريب المبكر أمر جوهري

غير مناسبة. يجب بذل الجهود للتطور وبناء . إنه لمن المحزن أن يفقد األستاذ اهتمامه باألطفال وأن يدرك أن مهاراته التدريسية 

 المجاالت الثالث التالية.

 
 --جعل صفك محفزا وممتعا--]مهارات التدريس[  

 راقب الصفوف الجيدة، وشارك في مجموعات الدراسة، وراقب صفوف األساتذة المتمرسين *

 اجعل اآلخرين يقومون بمراقبة صفك واجعلهم يعلقون *

 ريس والصفوف التي تم تدريسهااحفظ سجال فيه أفكار للتد *

 

 فهم األطفال، صقل القدرات التحليلية، القرار، التخطيط، التنفيذ--]إدارة الصف[  

 تعلم كيفية إدارة الصف من األساتذة الخبراء والكتب ومجموعات الدراسة *

 حضر أسلوبك الخاص في إدارة الصف، وجرب أفكارا جديدة، واحفظ سجال لما تقوم به *
 
 

 …وجهة نظر شاملة، القدرة على اجتذاب األطفال…الشخصية[ ]تطوير  

 كشخص يجب أن تتحلى بمنطق جيد، ومعرفة واسعة، ومهارات محادثة، وأن تكون مطلعا على أمور مفيدة )الكتب والجرائد( *

 السلوك تجاه األطفال: يجب أن تكون ودودا وأن تنظر إلى األمور من وجهة نظرهم وتعطيهم أمال للمستقبل  *
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 الكفاءة في األعمال الكتابية الخاصة بالصف .2
 
 

 إن حجم عمل األستاذ ليس هائال فحسب وإنما يتوقع منه أن يكون ذا مضمون عالي الجودة وذا فاعلية وتنوع. يجب أن تكون كفوءا.

 
 استخدم المواد بفعالية -1-

 )منشورات وغيرها. استخدم المواد المحفوظة في المدرسة من السنة الماضية )أخبار الصف وال

 . احفظ المواد التي تصنعها باستخدام الكومبيوتر أو الملفات

 .: عند استخدام الكومبيوتر، إذا وضعت التاريخ في بداية الملف سيكون من السهل استخدامه في السنة القادمة1مثال 

 12/4/2017الئحة الصف في  170412مثال: 

 .)افة صور المعلومات على السبورة قد يكون مفيدا: اصنع فهرسا بالمواد التدريسية )إض2مثال 

 .: رتب الملفات حسب الفصل الدراسي3مثال 

 .: استخدم ملفات شفافة4مثال 

 .. استخدم كتيبات فيها أفكار لكل شهر

 . اعتن بشكل خاص بمواد العرض التي يمكن استخدامها مرة أخرى في السنة القادمة.
 
 

 ينالتعلم من األساتذة المتمرس -2-

 . األساتذة الذين يعملون بسرعة ال يضيعون الوقت أو الجهد. حاول أن تقلد أسلوبهم.
 
 

 لتكن عالقات التواصل مع المعلمين الجدد اآلخرين جيدة -3-

 . صادق األساتذة الجدد اآلخرين وتبادل المعلومات معهم.
 
 

 قسم العمل بين األساتذة في المرحلة الواحدة عند اإلمكان -4-

 المفترض أن تكون هناك أعمال كتابية يمكن تقسيمها. . من
 
 

 اصنع نسخا من بطاقات التقييم دائما -5-

 . صنع نسخ من بطاقات التقييم سيجعل مهمة ملء سجالت نهاية العام سهلة.
 
 
 

 

 

و التفاعل مع األطفال. كما أن لإلرشاد األولوية القصوى. * إن أهم شيء ه

 استخدم وقتك بحكمة وقم بإدارة الصف بسالسة.
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 المساهمون والروابط
 
 
 
 

 

 ريوكو تسونيوشي
 
 

بقسم الدراسات العليا في كلية التربية، جامعة  ريوكو تسونيوشي هي أستاذة جامعية في التربية المقارنة

 طوكيو. مقارنة التدريس الياباني بين الثقافات هي واحدة من اهتماماتها. لها العديد من الكتب منها: 

 (، األقليات والتعليم RoutledgeFalmer, 2001النموذج الياباني للتدريس: مقارنات مع الواليات المتحدة )

 ( Routledge, S.Boocock ,2010،قافات: نظرة تفاعلية )حرر بالتعاون مع ك. أوكانوفي يابان متعدد الث

 tsuney@p.u-tokyo.ac.jpالبريد اإللكتروني: 
 
 

 المنظمات المساهمة
 
 

 مجموعة مدينة طوكيو ألبحاث المدارس االبتدائية فيما يخص إدارة الصفوف

（東京都小学校学級経営研究会） 

 
 

 توكوبيتسو كاتسودومدارس االبتدائية، وحدة مجموعة مدينة ماتشيدا ألبحاث ال

（町田市公立小学校教育研究会     特別活動部） 

 

 مجموعة أبحاث فعاليات المدارس اليابانية االبتدائية

（全国小学校学校行事研究会） 

http://zenshougyouken2009.jp/ 
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 المصطلحات
 

 

 (سير المنهاجالمصطلحات الرئيسية )من 
 

 النشاطات الخاصة )راجع التعريف في التقرير(: ）（特別活動特活 (* توكوبيتسو كاتسودو= توّكاتسو )اختصارا
 
 

 حصة الدراسات المتكاملة:  総合的学習の時間 * سوغوتيكي غاكوشو نو جيكان

يمكن للمدرسة أن تخلط بين المواد وتدخل  هذه الحصة مخصصة لحل المشاكل بمبادرة ذاتية وتعلم الطلبة الخالق.
 محتويات من الصعب تصنيفها في مادة معينة.

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

 2011 آب/أغسطس

 

 دراسات البيئة الحياتية: 生活科 * سيكاتسوكا

 ب الصف األول والثاني االبتدائي حلت محل مادة الدراسات االجتماعية والعلوم.مادة لطال

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

2011 آب/أغسطس  

 

 المصطلحات ذات الصلة

 المراقبة اليومية 日直 نيتشوكو

 مهام يتم التناوب عليها )في مجموعات صغيرة( 番当 توبان

 األدوار )في مجموعات صغيرة( 係 كاكاري

 نشاطات الصف 学級活動 غاّكيو كاتسودو

 اجتماعات الصف 学級会 غاّكيو كاي

 إدارة الصف 学級経営 غاّكيو كيئي

 بناء مجتمع الصف 学級づくり غاّكيو زوكوري

 أستاذ الصف 学級担任 غاّكيو تاّنين

 يات المدرسةفعال 学校行事 غاّكو غيوجي

 مجموعات الصف الصغيرة 班 هان

 مراجعة الذات 反省 هانسي

 طريقة مستخدمة في المدارس اليابانية لتطوير الذات، وغالبا تطوير الذات التعاوني

 االنسجام والتآلف مع األطفال 子どもに寄り添う  كودومو ني يوريسو

 فهم األطفال 子どもを見取る كودومو أو ميتورو

 

 2012شي ريوكو تسونيو© حقوق النشر 

 

برئاسة ريوكو تسونيوشي، وزارة التربية والثقافة  21530873رقم  ،C)قامت بتمويل هذا التقرير منحة األبحاث العلمية  2012نشر في آذار/مارس 

 والرياضة والعلوم والتكنولوجيا(.

 

 عالم التوّكاتسو: الطريقة اليابانية لتعليم الطفل الشامل

 التحرير: ريوكو تسونيوشي

 .اون مع مجموعة مدينة طوكيو ألبحاث المدارس االبتدائية فيما يخص إدارة الصفوف ومجموعة مدينة ماتشيدا ألبحاث المدارس االبتدائيةبالتع

 :لالستفسار عن المحتويات التعليمية يرجى االتصال بـ

 بو نائب رئيس مدرسة جامعة بونكيو غاكوئن اإلعدادية للبناتنالسيد كازوهيكو نا

knambu@bgu.ac.jp 
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