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هيا اخرج وتعّلم: سري االسرتاحة
عدد املناطق: 5-10

زمن املكوث: 10-5 دقائق، بنسبة عكسّية لعدد املواقع

االسرتاحات يف املدرسة، سواء أكانت قصرية لغرض انتقال املدرّسني بني الصفوف وتبديل الحصص، أم طويلة لغرض األكل والرشب ومامرسة 

اللعب والنشاطات االجتامعّية، هي وقت مثني بالنسبة للتالميذ واملدرّسني عىل حّد سواء. مّثة من التالميذ من ينتظرون االسرتاحة بفارغ 

الصرب، ويعتربون الحصص مجرّد إزعاج بني اسرتاحة وأخرى. بالنسبة للكثري من التالميذ الذين يواجهون صعوبات وتحّديات تعليمّية، 

ُتعترب االسرتاحات فرصة إلظهار كفاءات وقدرات ال تجد مكانها دامئًا يف الصّف، أو إّنها ال تحظى بالتقدير هناك. بالنسبة ملجموعة أخرى 

من التالميذ، تشّكل االسرتاحة مصدًرا للمخاوف واإلحباط. البعض ال يجد ما يفعله يف االسرتاحة، والبعض يواجه تحّديات وصعوبات 

اجتامعّية، والبعض اآلخر يشعر أّن االسرتاحة تشّكل مصدر تهديد بالنسبة له. وضعت جميع املدارس ُنُظاًم وبرامج ترمي إىل تحويل 

االسرتاحات إىل مصدر للمتعة والراحة وتجديد الطاقات بالنسبة للتالميذ.

يف ما يتعّلق بطاقم املدرسة، ُتستَغّل االسرتاحة لتنظيم املواّد التعليمّية، والتنسيق مع الزمالء، أو تلّقي الدعم، أو البحث عن أذن صاغية 

يف غرفة املعّلمني. يف بعض األحيان، ُتلقى عىل املدرّسني َمهاّمت ووظائف مختلفة خالل االسرتاحات بغية ضامن سالمة التالميذ، ويف بعض 

الحاالت ُتستَغّل االسرتاحة إلجراء محادثة شخصّية مع هذا التلميذ أو ذاك، ولربط الخيوط عىل ضوء الدرس الفائت، وبعضها ُيستَغّل 

لالختالط االجتامعّي، عىل نحِو ما يفعل التالميذ متاًما.

ومبا أّن االسرتاحات هي وقت حّر وغري مربمج، فبمقدورها الكشف عن املعايري واألعراف املدرسّية املفهومة ضمنيًّا، وقد تدفع إىل الواجهة 

ما يحصل يف ما وراء الكواليس. تعكس االسرتاحات ثقافة املدرسة وأسلوب الحياة املدريّس عىل نحٍو مبارش ورصيح وصادق.

ط الحايّل أداة متّكنك من تنفيذ مشاهدة لسري االسرتاحة يف مدرستك، وفحص الدرجة التي توّفر فيها للتالميذ واملعّلمني  يعرض عليك املخطَّ

فرصة للراحة وتجديد الطاقة، ولقضاء الوقت عىل نحٍو لطيف.

قبل انطالقك للمشاهدة، تخّيل اسرتاحة معيَّنة يف مدرستك، واطرح عىل نفسك األسئلة التالية:

أين تتوّقع أن يكون التالميذ خالل االسرتاحة؟ ما هي األمور التي ينشغلون بها؟

أين تتوّقع أن يكون املدرّسون خالل االسرتاحة؟ ما هي األمور التي ينشغلون بها؟

حض
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اخُرْج

يف الصفحة القادمة ستجد استامرة لتوثيق التعّلم يف موضوع سري االسرتاحة

ط إىل أين ستخرج بحسب بْنية املدرسة ومساحة الساحة املدرسّية، وأرَِشْ عىل رأس كّل نسخة إىل املوقع الذي تخّطط إخضاعه  خطِّ

ْلُه  بحسب عالمات الطريق. يف عالمات الطريق األربع األوىل، اكتب يف املرّبع الصغري  للمشاهدة. عند وصولك إىل أحد هذه املواقع، تأمَّ

عدد التالميذ أو املعّلمني، وِصْف أفعالهم يف املساحة املتبّقية يف االستامرة.

فّكر يف مشاهدة تنويعة من املواقع التالية:

غرف التدريس؛ الغرف امُلَعّدة ملواضيع محّددة )غرفة العلوم، وغرفة الفنون، وغرفة املوسيقى، وغرفة الحواسيب، وما شابه(؛ املمّرات؛ 

غرفة السكرتاريا؛ غرفة املعّلمني؛ املكتبة؛ املراحيض؛ ملعب كرة القدم؛ الصنابري؛ معلب كرة السّلة؛ حديقة الخضار؛ منطقة املنشآت 

الرياضّية؛ منطقة العشب األخرض؛ أحد املواقع الفارغة؛ مجموعة من األشجار...

وتعّلْم

استعن باألسئلة التالية يك تتعّلم من البيانات التي جرى تجميعها. 

ُاْدُع أفراد طاقم آخرين أو بعَض التالميذ للنقاش.

• ما هي املواقع التي يتجّمع فيها غالبّية التالميذ؟	

• ِبَم ينشغل غالبّية التالميذ؟ ِبَم ينشغل غالبّية املدرّسني؟	

• ما هي املواقع التي فوجئت بوجود تالميذ فيها؟ ما هي املواقع التي فوجئَت بوجود معّلمني فيها؟	

• أّي من السلوكّيات والنشاطات التي الحظتها تعتقد برضورة تعزيزها؟	

• ما هي ثقافة اللعب التي تتبّدى من صورة الوضع؟	

• ذت يف مدرستك بهدف تنظيم االسرتاحات وتحسني امُلناخ العاّم خاللها؟	  حاول أن تتذّكر: أّي من األنشطة ُنفِّ

• إىل أّي درجة تنعكس هذه األنشطة يف الصورة التي تعاينها؟	

• َمن ترغب يف خروجه يف املرّة القادمة للتعّلم مام يحدث اثناء االسرتاحة؟	

• ما هي عملّيات التعّلم التي ترغب يف طرحها عىل الطاقم؟ عىل َمن سيقع اختيارك من أجل قيادتها؟	

•  ما هي طبيعة العالقة التي تتبّدى  بني الطالب؟ وتلك التي تتبّدى بني أفراد الطاقم؟ وبني الطالب وأفراد الطاقم؟	

• ما هي الثقافة املدرسّية التي تتبّدى من صورة الوضع؟	

أسئلة إضافّية للتعّلم
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الرتبية األكرث فاعلّية هي متكني الولد من اللعب بأمور وأشياء رائعة - أفالطون

عالمات طريق

كم هو عدد التالميذ املنغمسني يف فّعالّية 
مجموعاتّية؟ ما الذي يفعلونه؟

كم هو عدد التالميذ املنغمسني يف نشاط منفرد أو 
مع تلميذ واحد أو اثنني؟ ما الذي يفعلونه؟

 كم عدد الطالب الذين يبدو عليهم امللل أو 
الوحدة؟ ما الذي يفعله هؤالء؟

كم هو عدد املعّلمني الذين يف املنطقة؟ ما الذي 
يفعلونه؟

حدٌث أو فّعالّية َجَذَبا انتباهك:

 مخاطر أو عيوب الحظتها يف مجال األمان 
والسالمة:


