
 

 
التعميم عن بعد تهجيات لجعل تجربة 

 أكثر متعة وثراء
 

 اعداد: فلاير أبو العمل

 المرشدة االجتماعية
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 مقدمو
 
 في زمؽ مؾاجية مخاطخ فيخوس كؾرونا ،

السكؾث في الحي فخض عمى الظمبة 
البيت، يتحزخ األبشاء ألجؾاء الجراسة عؽ 
بعج مسا يزع األىالي أمام تداؤالت كثيخة 

 .يعتادوا عمى مؾاجيتيا مؽ قبل ومؾاقف لؼ
الكثيخ مؽ  حسل قخار التعمؼ عؽ بعج

التحجيات لألىل ولألطفال كحلػ، طفمػ 
غيخ ميتؼ وغيخ ممتدم وأنت تحؾلت لسعمؼ 



 ومع ىحا لجيػ شعؾر, وشخطي ومخاقب 
لساذا بأن أطفالػ ال يتعمسؾن كسا يجب. 

 وما الحل؟

 
 حق الطفل بالتعميم

ما نسخ بو حاليا ىي فتخة صعبة لغخوف 
استثشائية, واجبكؼ كأىل تيديخ الغخوف 



لحساية حق اطفالكؼ بالتعميؼ. لحلػ يجب 
ان يكؾن لجيكؼ ترؾرات وتؾقعات واضحة 
عؽ ما سيتسكؽ اطفالكؼ مؽ انجازه 

 وتحكيقو خالل ىحه الفتخة.
ان التعميؼ عؽ بعج خرؾصا" لمرفؾف 

صعبة نؾعا ما االبتجائية قج تبجو تجخبة 
 تحجيجا التدام األطفال بتظبيقيا.

ولجعل التعمؼ عؽ بعج تجخبة مستعة وثخية 
وجيجة لألطفال واكتداب طخق ججيجة في 
التعمؼ, كؾنيا تجخبة ججيجة فقج ال تحقق 



نتائج كتمػ التي يتؼ تحكيقيا بالتعميؼ 
الؾجاىي تحجيجا لألطفال في السخحمة 

 االبتجائية.
خبة ميسة وضخورية لكؽ تبقى ىحه التج

 لجية استسخار األطفال في متابعة دروسيؼ
ولحلػ يشرح بان يتؼ الذخح لألطفال سبب 

تؾاججىؼ في سبب سجارس و الاغالق 
السشدل، اشخحؾا ليؼ انو رغؼ اغالق 
السجرسة لكؽ التعميؼ مدتسخ واي تخاخي 
سيؤثخ سمبا عمييؼ، اجيبؾا عمى كافة 



ة دون استفداراتيؼ بإجابات كاممة وصحيح
 .مبالغة او تقميل مؽ حكيقة الؾضع الحالي

أؤكج عمى اىسية تذجيع االطفال وتييئة 
البيئة السشاسبة لتظبيق بخنامج التعمؼ عؽ 

 بعج.
 

 التعّمم عن بعد؛ لماذا تعاني أنت وأطفالك؟
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 بب الخفي الحي لؼ يخظخ عمى بالػالد 
 في السجرسة واحج مؽطفمػ أن ىؾ 

وُيقّرخون, نغخة مجسؾعة كبيخة يخظئؾن 
طفمػ لشفدو وتعمسو في السجرسة مع معمسو 
وبيؽ مجسؾعة تختمف عؽ وجؾده معػ 

 وحجه.
عشجما يخظأ أو يقرخ في السجرسة فيؾ ال 
يتأثخ كثيًخا بانظباع معمسو عشو، أي ال 
يخاف مؽ أن يخاه معمسو بأنو ليذ ذكًيا أو 



جيًجا, كسا أنو مقارنة ببعض الظمبة قج 
 يكؾن أفزل.

ا معػ في البيت، طفمػ يظسح دائسا أم
ويخاف مؽ أن  لتقبمػ ورضاك ومجيحػ,

تخى أنو ليذ ذكًيا بسا فيو الكفاية كسا 
 تخيج، غيخ متفؾق وغيخ مسيد.

وبالتالي يخاف مؽ أن يقل ويتغيخ حبػ 
لو, نعؼ ىحه الظخيقة التي يعسل بيا عقل 

 طفمػ!



ىحا الخؾف يجعل الظفل يتحاشى السحاولة 
لؼ تفعل الذيء ال يسكؽ أن أساسا )إن 
 تفذل فيو(.

 
 :الحل اآلن وعمى المدى البعيد

 
تجنب تقييم أداء طفمك، ىذه ليست أوال: 

 :ميمتك ىذه ميمة معممو



د عمى تؾصيل رسالة لو بأنو يتعمؼ رك
ال  والتعمؼ ال يكؾن خالي مؽ األخظاء,

تغيخ لو أي قمق اتجاه عجم فيسو 
ب باإلجابات، تجشؾع أو عجم معخفتو لسؾض

خاه التعميق أو التأفف مؽ الؾضع عشجما ت
تحتاج  عالقا في مدألة أو درس معيؽ.

لتتخكو ليرل لسخحمة الذعؾر باألمان بأن 
قيستو لجيػ وحبػ لو ال عالقة لو بجراستو 

 لتحخره ويسزي في طخيقو.
 



التهاصل مع أطفالك في بداية  ثانيا:
 :اليهم

وتبجأ أنت في  قبل أن يبجأ أطفالػ دراستيؼ
مشحيؼ بجاية رائعة بالتؾاصل أعسالػ ا

دقائق لمعبة حخكية  10خرص  معيؼ,
ومزحكة ليشفدؾا فييا عؽ تؾتخىؼ 

مل مع التؾتخ السكبؾت حتى يدتظيعؾا التعا
مؽ ىحه األلعاب مرارعة باقي اليؾم 

خفيفة مثال، أو عخاك بالسخجات السيؼ أن 
يحخكؾا أجداميؼ ويزحكؾا فيحا أفزل 



ج لمتؾتخ لػ وليؼ كسا أن ىحا عال
 التؾاصل معيؼ سيجعميؼ أكثخ تعاونا معػ.

 
تذكر أن مزاجك سيحدد الجه العام  ثالثا:

 في المنزل.
ال بج أن كل أم وأب كحلػ شعخوا بالزيق 
والرجمة مؽ الؾضع الحي أجبخنا عميو، 
لكؽ العربية واستخجام الدمظة والقؾة 

  سؾء.عامل مع األمخ لؽ يديجه إال لمت



 ل ىؾ في التحكؼ في مداجػ وترخفػالح
بجال مؽ االستسخار في تأنيب طفمػ 
وانتقاده ألنو ال يدسع لمسعمؼ وال يشيي 

ييتؼ  العسل فيحا أسمؾب يجعل طفمػ ال
 أكثخ. 

وتحكخ أنو ال يؾجج جخب المعب والسداح 
 ل كدؾل بل طفمػ يحتاج إلى تذجيع.طف

أنت تحل سؤال جخب أن تقل لظفمػ: 
نا أنيي ىحا العسل مؽ مشا ضيات وأريا

 .سيدبق؟



ب أن تتفق معو أن يشيي الحرة جخ  
وواجبيا وبعجىا يسكشكؼ أخح استخاحة لمعب 

دقائق,  10سجة لعبة أو مذاىجة بخنامج ل
لية ستذخبؾن في االستخاحة القريخة التا

يسكؽ تظبيق األمخ  شكالتة ساخشة وىكحا.
 .مع كل االبشاء

 
تعاطف مع الشعهر لكن كن حازًما  رابعا:

 مع التصرف



ندبة كبيخة مؽ األطفال لؼ تغيخ أي 
يت وتدتسخ في حساس لمجراسة في الب

 الذكؾى والسساطمة.
 مؽ األساسيات السيسة لمتعامل مع

أنا قل: . األطفال إعيار التفيؼ لذعؾرىؼ
أفيؼ أنػ ال تخغب في الجمؾس لداعة ىشا 
, لتدتسع لمجرس وأن المعب أجسل بكثيخ

ومع . ىحا تعاطف وتفيؼ لذعؾره. أكسل
معمستػ تذخح درسا وتشتغخ مشػ ىحا 

إنياءه، ماذا تخيج أن تفعل عشجما تشتيي 



ىج مشو؟ ىل تحب أن نمعب لعبة أو نذا
 فيجيؾ قريخ؟

 
ليس شجع طفمك ليحب التعمم و  خامسا:

 ليقهم بهاجباتو المدرسية فقط.
عشجما يذعخ طفمػ بزيق مؽ عجم فيسو 

انو لو يسكشػ دائسا لسؾضؾع أو عجم إتق
ال بأس، ال يؾجج إندان تذجيعو بقؾل :

يؾلج يعخف كل شيء، دماغػ كعزمة، 



ا حاولت ودربتيا كمسا أصبحت كل م
 .أقؾى 
أشخ لسا  مؽ اإلشارة لكل األخظاء، بجل

كل ما  قام بو بذكل صحيح، وقل :
لتتقؽ تحتاجو االن ىؾ القميل مؽ التجرب 

 .السيارة وترحح ىحه األخظاء
ا يذتكي طفمػ مؽ صعؾبة درس ما عشجم
لقج رأيتػ سابقا تقؾم بأمؾر صعبة، قل: 

وأنا ىشا بجانبػ لتتغمب عمييا، كيف 
يسكششي مداعجتػ؟ ىل نبحث عؽ فيجيؾ 



عجد مؽ األسئمة سؾيا؟ يداعجك؟ ىل نحل 
وعشجما نشتيي سشألف أغشية تحكي كيف 

  الرعؾبة ما رايػ؟ هتغمبت عمى ىح
 

 



نصائح لمحفاظ عمى صحة الطالب 
 .خالل التعمم عن بعد النفسية

 
  ،حافغؾا عمى روتيؽ يؾمي ثابت

مؾاعيج الشؾم واالستيقاظ، تحجيج اوقات 
جد محجدة لمجراسة. وضع بخنامج مح

 لألبشاء حدب فئاتيؼ العسخية. 
  معخفة السؾاعيج التي حجدتيا

 .السجرسة لمحرص عبخ اإلنتخنت



  وقف االلعاب االلكتخونية والذاشات
خالل الجراسة باستثشاء تمػ السدتخجمة 

 .لغايات تعميسية
  شجعؾا اطفالكؼ عمى تغييخ مالبذ

الشؾم وارتجاء مالبذ مخيحة، لحلػ 
والججية في سيعظييؼ شعؾر بالتججيج 

 .ذات الؾقت
 في السشدل بعيج اختاروا مكان ىادئ 

الزجيج وشاشات التمفديؾن وغخف عؽ 
وان يكؾن السكان مشغؼ وبو كل , الشؾم



السيام  إلتسامالقخطاسية السظمؾبة 
 .الجراسية

  حاولؾا تخريص الفتخة الرباحية
لمجراسة بحيث يكؾن الظفل اكثخ نذاطا 

 .وتخكيدا
 االيجابي  احخصؾا عمى التعديد

اثشاء أدائيؼ الؾاجبات السجرسية، 
كالسجيح أو الحمؾى، تدتظيعؾن 
استخجام سمؼ الحؾافد، او مدابقة )بظل 

 .اليؾم( لسؽ يشجد ميامو كاممة



 
  شجعؾا اطفالكؼ عمى االعتساد عمى

 .انفديؼ مع استسخار الستابعة الؾالجية
  تقديؼ السيام الجراسية تحجيجا خالل

ظبيق بخنامج التعمؼ الفتخة األولى مؽ ت
عؽ بعج، فسثال مسكؽ خالل االيام 
االولى التخكيد في كل يؾم عمى مبحث 

 .واحج
  تجدئة الؾقت الحي يحتاجو الظفل

لمجراسة وفقا لعسخه وقجرة الظفل 



وخرائرو، وادخال اساليب تعمؼ 
 .مختمفة لكدخ الخوتيؽ

  ،ادخال تظبيقات عسمية في الجراسة
مثال في حال كان درس الخياضيات 
عؽ الكدؾر مسكؽ ان يذارك الظفل 
في اعجاد قالب الكيػ والظمب مشو 
حداب مقاديخ الحمؾى بالكدؾر 
السظمؾبة، او مثال في درس العمؾم عؽ 
التبخخ تظبيق تجخبة غمي الساء في 



السظبخ، ىحه التظبيقات تزسؽ تخجسة 
 .الى مادة تظبيكيةالجرس 

  تحؾيل الحرص السجرسية لبخنامج
 .مشدلي
  تثبيت ورقة البخنامج اليؾمي في

 .مكان واضح داخل البيت
  عجم إىسال األنذظة البجنية وضسان

 .استشذاق اليؾاء الشغيف
 



  اختيار السؾقع السخرص لجمؾس
 .الظفل أمام جياز الكسبيؾتخ

  تذجيع الظفل عمى تعمؼ جيج وأخح
 .محسل الججاألمخ عمى 

  الحخص خالل الفتخة السدائية عمى
تجييد كتب ومخاجعة بخنامج اليؾم 

 .الجراسي التالي
  إطفاء التمفاز ووضع األجيدة

 .اإللكتخونية بعيجًا عؽ متشاولو
 



  التأكج مؽ كفاءة شبكة اإلنتخنت
 .ووضع خظة بجيمة في حال انقظاعيا

  الحخص عمى التؾاصل مع طاقؼ
 .السجرسة

  العدلة االجتساعية تجشب مخاطخ
 .وتشغيؼ أوقات المعب

  التعخف إلى طخق نقل التداؤالت
 .إلى السجرسة

  تشغيؼ مؾاعيج افتخاضية مع السعمسيؽ
 .ألخح الشريحة



 الححر مؽ إثارة القمق ونذخ 
 .السعمؾمات الجراسية السزممة

  اختيار األشخاص الحيؽ يتؾاصل
 .معيؼ خالل اإلجازة

  مؽ بخرؾص االىالي العامميؽ اما
السشدل في الؾقت الحالي فيسكؽ لكؼ 
تشغيؼ الؾقت بيؽ ميام التجريذ وميام 
العسل، اضافة الى االتفاق بيؽ 

التجريذ بسا  الدوجيؽ عمى تؾزيع ميام



ال يتعارض مع متظمبات العسل مؽ 
 .السشدل وتشديق ذلػ مع السجراء بالعسل

 
 
 

 "اختام
 

ؤكج عمى ضخورة ان يعي االىل ان أ
التعميؼ عؽ بعج وان كان ميارة ججيجة مؽ 

لكشيا ال تغشي  ,الجيج ان يكتدبيا األطفال
التعميؼ في ة يلاجالؾ عؽ تجخبة السجرسة 
الى جانب التجخبة ,األكاديسي بحج ذاتو 



التي تقجميا السجرسة كبيئة اجتساعية تثخي 
شخرية الظالب وتبشي مياراتو 

عية وميارات التؾاصل مع االجتسا
 .السجتسع

بيحا أنت لدت فقط تداعجىؼ في ىحه 
األوقات والغخوف بل تبشي لجييؼ ميارات 

 .تعمؼ وتحسؼ بالشفذ لتشفعيؼ لمسجى البعيج
 

 


