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مقدمة
فرضت جائحة كوفيد-91 نظم تعليم يف جميع أنحاء العامل مبجموعة فريدة من التحديات. وبحلول نهاية شهر 

نيسان/أبريل 0202، أثر إغالق املدارس يف 881 دولة عىل 09% من الطالب يف جميع أنحاء العامل. ويف حني 

جرى اإلرساع يف تنفيذ مجموعة متنوعة من نُهج التعلم عن بُعد، مل يكن هناك ما يكفي من الوقت للتخطيط 

للتعليم الجيد أو ضامن فرص الوصول العادل أو التعقيبات للمتعلمني أو التقييم. ونتج عن ذلك إهدار وقت 

التعلم مع ترضر الطالب يف املجتمعات املهمشة والريفية بصورة غري متناسبة مع غريهم.

وتواجه نظم التعليم اآلن وضع خطط االستجابة للجائحة تلبي االحتياجات التعليمية املعقدة. فهي بحاجة إىل 

معالجة اآلثار التي ترتبت عىل إهدار وقت التعلم، مع ضامن استمرار الطالب يف تعلم املهارات عىل مستوى 

الصف. ويجب عليها معالجة التدابري الجديدة للصحة والسالمة، وكذلك االحتياجات االجتامعية والعاطفية 

لطالب واملعلمني. وتحتاج إىل القيام بذلك يف سياق العام الدرايس القادم الذي يُرجح أن يشتمل عىل تعطيل 

للدراسة، مثل تقليل عدد ساعات الدراسة داخل الفصل واللجوء إىل التعلم عن بُعد كمكمل للتعليم املبارشة أو 

يحل محله وإغالق املدارس غري املتوقع.

وقد يكون تكثيف املنهج الدرايس جزًءا من استجابة نظم التعليم لتلبية هذه االحتياجات.

يدعم املنهج املكثف اكتساب الطالب املعارف واملهارات األساسية يف إطار زمني ضيق قد يشتمل عىل تعليم 

مبارش متقطع. ويساعد املنهج املكثف املنظم جيًدا املعلمني عىل التدريس عىل نحٍو أكرث فعالية من خالل 

تعطيل العام الدرايس وتوقفه. يف حني أن املناهج الدراسية املكثفة ليست اسرتاتيجية قامئة بذاتها ملعالجة 

إهدار وقت التدريس والتعلم، فمن املمكن أن تكون عنرًصا مهاًم

من عنارص االستجابة الشاملة يف مجال التعليم عندما تنفذ البلدان الربامج االستدراكية الوطنية أو الخيارات غري 

ع. النظامية، مثل التعليم املرسَّ

الغرض
الهدف من هذه الوثيقة هو مساعدة وزارات التعليم (MoEs) ومكاتب شؤون املقاطعات وواضعي املناهج 

الدراسية والرشكاء املنفذين عىل وضع منهج درايس مكثف للمدارس االبتدائية أو توجيه املامرسني للقيام 

بذلك.1 وال يُقصد أن تكون االعتبارات الرئيسية وأدوات التخطيط الواردة يف هذه الوثيقة إلزامية، وإمنا يُقصد 

منها بدالً من ذلك تقديم نظرة عامة واسعة عىل أفضل املامرسات التي ميكن أن توجه القرارات حول تكثيف 

املناهج الدراسية بطريقة تلبي احتياجات الطالب واملعلمني يف السياق املحيل عىل الوجه األمثل.

مسارات العودة إىل التعلم عقب جائحة كوفيد-19:
إرشادات حول تكثيف املناهج

يف مطلع شهر نيسان/أبريل، انقطع ما يزيد عىل

منهج درايس مكثف

يركز عىل تعليم القراءة والكتابة والرياضيات 

ومهارات التفكري وحل املشكالت. وقد يشتمل أيًضا 

عىل مفاهيم أساسية من مواد دراسية أخرى.

وميكن لوزارات التعليم أن تقرر ما إذا كانت ستقلل 

من وقت التدريس ملواد دراسية مثل الدراسات 

االجتامعية والعلوم والصحة والدين، أو ستلغي 

بعضها متاًما طوال مدة التصدي للجائحة.

ملزيد من املعلومات حول الخيارات 

التعليمية للتصدي لجائحة كوفيد-19، 

راجع مخطط سلسلة قرارات فريق 

ع بشأن جائحة  عمل التعليم املرسَّ

كوفيد-19

ألول مرة يف تاريخ البرشية

حتى قبل تفيش فريوس كورونا

طالب عن الدراسة.

تعطلت دراسته.

طفل خارج املدرسة.²

1.6 مليار

جيل كامل

258 مليون
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تكثيف منهج درايس: ملحة عامة

منهج قيايس

املعارف واملهارات الشاملة عىل مستوى الصف

منهج مكثف

املعارف واملهارات األساسية

تعليم

الرياضيات

التعلم االجتامعي والعاطفي

ما املنهج املكثف؟

يحدد املنهج املكثف ويضع تفاصيل املعارف واملهارات األهم التي يحتاج الطالب 

إليها ليتسنى لهم

تحقيق الكفاءة عىل مستوى الصف يف إطار زمني قصري. لوضع

منهج مكثف، يجرى تعديل عىل املنهج القيايس عىل نحٍو هادف للرتكيز عىل 

املعارف واملهارات األساسية يف

تعليم القراءة والكتابة والرياضيات، مبا يف ذلك مهارات التفكري وحل املشكالت. 

مثاليًا، يشكل التعلم االجتامعي والعاطفي أيًضا جزًءا مهاًم من املناهج الدراسية 

املكثفة.

كيف يساعد املنهج املكثف الطالب عىل استدراك املحتوى الذي فاتهم ومواصلة 

التقدم يف املحتوى التعليمي عىل مستوى الصف؟

 ال يعلم املنهج الدرايس املكثف جميع املواد بوترية أرسع. وإمنا، يدفع أنشطة 

التعليم والتعلم للرتكيز عىل »النتائج ذات األولوية«. تصف النتائج ذات األولوية 

املهارات واملعارف األساسية التي ميكن نقلها عرب مواد دراسية متعددة: تعليم 

القراءة والكتابة والرياضيات والتفكري النقدي وحل املشكالت. وتعطي النتائج 

ذات األولوية املتعلمني األدوات التي يحتاجونها للتعلم الذايت يف املستقبل.

يف املناهج الدراسية املكثفة، يجري تعزيز النتائج ذات األولوية من خالل تطبيقها 

عمًدا عىل مجموعة متنوعة من مهام التعلم ومن خالل دمجها مع املفاهيم 

األساسية من املواد الدراسية األخرى. يجهز هذا الرتكيز عىل النتائج ذات األولوية 

املتعلمني للعام الدرايس املقبل ومينعهم من التخلف أكرث عن الركب.

يواجه املعلمون يف الظروف العادية تحديًا يتمثل 

يف تلبية احتياجات املتعلمني مبجموعة من القدرات 

ومستويات التعلم. لن يؤدي أثر الجائحة عىل التعليم 

إال إىل زيادة هذا التحدي. وسيشتت املعلمون

بتدريس منهج درايس قيايس أثناء محاولة معالجة إهدار 

وقت التعلم، ونتيجة لذلك، ستتزايد فجوات التعلم، ال 

سيام بالنسبة للطالب األكرث ضعًفا.

يركز املنهج الدرايس املكثف عىل املعارف 

واملهارات األساسية يف تعليم القراءة 

والكتابة والرياضيات، ويشمل التعلم 

االجتامعي والعاطفي.



نتيجة ذات أولوية نتائــج التعلم من املنهج القيايس موضوع

إثبات فهم ألهم التفاصيل يف القصة 

ورسالتها الرئيسية أو الدرس املستفاد 

منها.

1. اإلجابة الصحيحة عىل األسئلة حول القصص.

2. تحديد شخصيات القصة وبيئتها وأحداثها.

3. استخدم عنارص القصة للتوصل إىل فهم أعمق.

فهم القراءة

نتيجة ذات أولوية نتائــج التعلم من املنهج القيايس موضوع

استخدم القيمة املنزلية لجمع وطرح األعداد 

يف حدود 1000.

1. قراءة وكتابة األعداد حتى 1000.

2. إثبات اإلملام بالقيمة املنزلية.

3. استخدم القيمة املنزلية للجمع والطرح يف حدود 1000.

األعداد الصحيحة

ما هي نتائج التعلم؟

تستخدم عبارة »نتائج التعلم« بطرق مختلفة يف مختلف البلدان. ولغرض هذه الورقة، تصف نتيجة التعلم ما يجب عىل الطالب 

معرفته ويستطيعون فعله بعد تلقي مجموعة من الدروس. وبحسب املصطلحات املستخدمة يف املناهج الدراسية القياسية لبلد 

ما، قد تكون معادلة للكفاءة أو الهدف. وتكون نتيجة التعلم أعم من هدف التعلم لدرس واحد، ولكنها أكرث تحديًدا من هدف 

التعلم يف نهاية الدورة التدريبية أو نهاية الفصل الدرايس أو نهاية العام.

ما النتائج ذات األولوية؟

النتائج ذات األولوية هي أهداف تعلم شاملة ومعقدة تصف املعارف واملهارات األساسية التي يحتاج املتعلمون إىل اكتسابها يف 

مستوى صفهم الدرايس الحايل. وتتألف من املعارف واملهارات التي ميكن للمتعلمني استخدامها يف العديد من املجاالت وتهيئة 

املتعلمني للنجاح يف مستوى الصف التايل.

هناك طريقتان لوضع نتيجة ذات أولوية:

1. ميكن اختيار نتيجة ذات أولوية من املنهج الدرايس القيايس. يخضع املنهج القيايس للمراجعة. وتحدد نتائج التعلم الحالية التي تصف تطبيق 

املهارات واملعارف األساسية عىل أنها نتائج ذات أولوية.

مثال: رياضيات الصف الثالث. النتيجة ذات األولوية هي نتيجة تعلم قامئة متثل تطبيق املهارات واملعارف. للجمع والطرح يف حدود 1000، يحتاج الطالب إىل تطبيق ما 

يعرفونه من قراءة وكتابة هذه األرقام والقيمة املنزلية ألعدادها.

2. ميكن وضع النتيجة ذات األولوية من خالل تجميع نتائج التعلم يف املنهج الدرايس القيايس. قد تكون هناك حاالت ال تكون فيها النتيجة ذات 

األولوية يف املنهج الدرايس القيايس. يف هذه الحالة، ميكن وضع نتيجة ذات أولوية من خالل تجميع نتائج التعلم الحالية. تصف النتيجة ذات 

األولوية الناتجة تطبيق املهارات واملعارف األساسية.

مثال: القراءة للصف الثاين. النتيجة ذات األولوية هي تجميع نتائج التعلم الحالية. من أجل إظهار فهم أهم تفاصيل القصة ورسالتها الرئيسية، يحتاج الطالب إىل تطبيق ما 

يعرفونه عن عنارص القصة، مثل الشخصيات والبيئة واألحداث.



منهج مكثف منهج قيايس مبدأ التصميم

املامرسات وطرق التدريس واملواد مراعية للفوارق بني الجنسني وشاملة لجميع املتعلمني، مبن فيهم الفتيات 

الطالب من املجتمعات املهمشة والطالب ذوو اإلعاقة. شامل

عدد محدود من النتائج ذات األولوية، مع الرتكيز عىل 

تعليم القراءة والكتابة والرياضيات ومهارات التفكري 

وحل املشكالت. تتناول النتائج ذات األولوية املعارف 

واملهارات واملواقف التي ميكن للمتعلمني استخدامها 

يف العديد من املجاالت.

تصف نتائج التعلم كل أمر يتوقع من املتعلمني 

معرفته ومتكنهم من القيام بذلك بحلول نهاية 

العام الدرايس. توىل جميع النتائج أهمية 

متساوية يف املناهج الدراسية.

قائم عىل النتائج

تتناول أهداف الدروس املهارات األساسية املطلوبة 

مسبًقا وعىل مستوى الصف الدرايس. ترتب الخربات 

املكتسبة من الدروس ترتيبًا منطقيًا

لدعم تحقيق النتائج ذات األولوية وتضمني الدروس 

التي تعلم املعارف واملهارات املطلوبة مسبًقا بطريقة 

مبارشة.

ترتب أهداف الدرس وتجارب التعلم ترتيبًا 

منطقيًا لبناء املعارف واملهارات يف مستوى 

الصف الحايل.
متسق

متنح الوترية وقتًا كافيًا للمتعلمني إلتقان مهارات 

القراءة والكتابة األساسية والرياضيات والتفكري النقدي. 

تتخذ القرارات بشأن تقليل وقت التدريس ملواد 

دراسية أخرى و/أو دمجها يف تعليم القراءة والكتابة أو 

الرياضيات، عند االقتضاء.

أنشطة التعلم واملهام املعرفية واللغة واملواد 

والوترية مناسبة إمنائيًا؟ أنشطة التعلم واملهام 

املعرفية واللغة واملواد والوترية مناسبة إمنائيًا؟
مفهوم

تتضمن الدروس النموذجية أمثلة عىل املامرسات 

التعليمية واملواد التعليمية التي ترشك الطالب 

وتحفزهم يف بيئات التعلم عن بُعد والتباعد البدين.

تتضمن الدروس النموذجية أمثلة عىل 

املامرسات التعليمية واملواد التعليمية التي 

ترشك املتعلمني وتحفزهم.
ذو صلة

يشكل التعلم االجتامعي والعاطفي أيًضا جزًءا ال 

يتجزأ من املناهج الدراسية املكثفة. يجري تناول 

رفاه املتعلمني من خالل الهياكل واالسرتاتيجيات التي 

تساعدهم عىل التعامل بشكل خاص مع الصدمات 

واالضطرابات التي تسببها الجائحة

يجب أن تتناول تجارب التعلم السالمة البدنية 

واالجتامعية والعاطفية للطالب. داعم

منهج درايس مكثف: مبادئ التصميم األساسية
تتعلق املبادئ األساسية التي توجه تصميم املناهج القياسية أيًضا بتصميم املنهج الدرايس املكثف. عىل غرار املنهج الدرايس القيايس متاًما، يجب أن يوضع املنهج 

املكثف عىل إطار قائم عىل النتائج ومتسق ومفهوم ومالئم وداعم وشامل.

يف سياق املنهج الدرايس املكثف، يجب استخدام املبادئ األساسية لرتكيز التعليم عىل النتائج ذات األولوية ودعم تحقيقها من قبل جميع املتعلمني. فيام ييل 

االعتبارات الخاصة للمنهج الدرايس املكثف استجابة لجائحة كوفيد-19.



النتيجة ذات األولوية: استخدم القيمة املنزلية لجمع وطرح األعداد ضمن حدود 0001

منوذج لتسلسل التعلم

1. مراجعة: قراءة وكتابة األعداد حتى 100. راجع املقصود 

بالقيمة املنزلية وحدد القيمة املنزلية لألرقام حتى 100.

2. تدريس: قراءة وكتابة األعداد حتى 1000.

3. تدريس: إثبات فهم القيمة املنزلية لألعداد حتى 1000.

4. مراجعة: استخدم القيمة املنزلية للجمع بدون إعادة 

تجميع يف حدود 100.

5. تدريس: استخدم القيمة املنزلية للجمع والطرح دون 

إعادة التجميع ضمن حدود 1000.

وما إىل ذلك...

1. قراءة وكتابة األعداد حتى 1000.

2. إثبات فهم القيمة املنزلية لألعداد حتى 1000.

3. استخدم القيمة املنزلية للجمع والطرح يف حدود 1000.

نتائج التعلم وأهدافه من 

منهج الصف الثالث

1. قراءة وكتابة األعداد حتى 1000.

2. إثبات فهم القيمة املنزلية لألعداد حتى 100.

3. استخدم القيمة املنزلية للجمع والطرح يف حدود 100.

املهارات املطلوبة مسبًقا 

من منهج الصف الثاين.

منهج درايس مكثف: نصائح التخطيط

1. استخدم معايري واضحة لتحديد النتائج ذات األولوية. من املهم استخدام معايري متسقة وواضحة لتحديد النتائج ذات األولوية وإطالع املامرسني يف املدرسة بكل 

من النتائج ذات األولوية واملعايري. ميكن للمامرسني يف املدرسة استخدام نفس املعايري التي حددت النتائج ذات األولوية لتوجيه قراراتهم التعليمية.

املعايري الثالثة الرئيسية للنتائج ذات األولوية هي:

 2. تحديد تسلسل التعلم بحيث يجعل التعليم يركز عىل تحقيق النتائج ذات األولوية ويشمل مراجعة املعارف واملهارات املطلوبة مسبًقا. 

يجب ترتيب الدروس بحيث تستفيد كل تجربة تعلم وتبني عىل التجربة السابقة. باإلضافة إىل ذلك، يجب تضمني املهارات األساسية من العام الدرايس السابق، ال 

سيام املهارات التي ُدرست عن طريق التعلم عن بُعد عند إغالق املدارس، يف ترتيب التعلم. من

األهمية مبكان مراجعة املهارات املطلوبة مسبًقا التي تدعم النتائج ذات األولوية عند الحاجة إليها يف املنهج الدرايس. وال تجدي محاولة تناولها جميًعا قبل أو 

خالل الفصل الدرايس األول نفًعا.

يجب أن تركز النتائج ذات 

األولوية عىل املعارف 

واملهارات التي سيحتاجها 

املتعلمون طيلة حياتهم.

أمثلة: القراءة والفهم والكتابة والرياضيات والتفكري النقدي من 

املهارات الدامئة التي سيحتاجها املتعلمون طيلة حياتهم.

أمثلة: يساعد فهم النصوص اإلعالمية وتحديد املعلومات املهمة املتعلمني يف 

العلوم والدراسات االجتامعية، وكذلك الفنون اللغوية. يساعد إنشاء الرسوم 

البيانية وتفسري البيانات املتعلمني يف ماديت العلوم والدراسات االجتامعية، 

وكذلك الرياضيات. إن تحليل املقصود من السؤال أو اإلجابة عنه مهارات 

ميكن تطبيقها يف أي مادة دراسية

أمثلة: يحتاج املتعلمون إىل فهم الطرح ومعرفة كيفية الطرح لتعلم القسمة 

املطولة. يحتاج املتعلمون إىل تعلم كتابة فقرة منظمة جيًدا من أجل تعلم 

كيفية كتابة مقال منظم جيًدا.

يجب أيًضا تناول املعارف واملهارات التي من املرجح أن تظهر يف االمتحانات 

املقررة عىل املستوى الوطني يف النتائج ذات األولوية.

يجب أن تركز النتائج ذات 

األولوية عىل املعارف 

واملهارات التي ميكن 

استخدامها يف العديد من 

املواد الدراسية.

يجب أن تركز النتائج ذات 

األولوية عىل املعارف واملهارات 

التي يحتاجها الطالب للنجاح 

يف املرحلة التالية من التعليم 

واألداء الجيد يف االختبارات 

املطلوبة.

االستمرار

االستفادة

األهمية األكادميية

مثال: رياضيات الصف الثالث



النتيجة ذات األولوية: استخدم القيمة املنزلية لجمع وطرح األعداد ضمن حدود 0001

إجاميل وقت التدريس املقدر: 81 – 02 يوًما

الوترية املقرتحة تسلسل التعلم

1. مراجعة: قراءة وكتابة األعداد حتى 100. راجع املقصود بالقيمة 

املنزلية وحدد القيمة املنزلية لألرقام حتى 100.

درس واحد

2. تدريس: قراءة وكتابة األعداد حتى 1000. 1-2 درس

3. تدريس: إثبات فهم القيمة املنزلية باألرقام حتى 1000.  درسان

4. مراجعة: استخدام القيمة املنزلية للجمع بدون إعادة التجميع يف 

حدود 100 (مبا يف ذلك مسائل القصة).

1 درس

5. تدريس: استخدام القيمة املنزلية للجمع بدون إعادة التجميع يف 

حدود 1000 (مبا يف ذلك مسائل القصة).

وما إىل ذلك...

2 دروس

3. وضع دليل للوترية يضمن عدد الدروس املقرتح لكل جزء من تسلسل التعلم. يجب وضع دليل عام لوترية التعليم للتأكد من أن املعلمني يساعدون الطالب عىل 

التقدم يف املناهج الدراسية بوترية محفوفة بالتحديات دون تشتيتهم. تظهر األبحاث أن الطالب األصغر سًنا يعانون من تأثري أكادميي سلبي أكرث عند توقف التدريس 

أو تباطؤه، ويواجهون صعوبة يف اكتساب املهارات األساسية من خالل التعلم عن بُعد. لذلك، حتى يف املناهج الدراسية املكثفة، من املهم تخصيص وقت كاٍف لزيادة 

االستفادة من املهارات األساسية يف تعليم القراءة والكتابة، مبا يف ذلك فك الرموز وفهم القراءة األساسية واملهارات األساسية يف الحساب، مبا يف ذلك العد والعمليات 

األساسية وحل املشكالت.

4. بناء أنشطة التعلم االجتامعي والعاطفي التي تدعم رفاه كل من املعلمني واملتعلمني يف املناهج الدراسية املكثفة. لضامن فعالية التدريس والتعلم، يحتاج 

املعلمون والطالب إىل الشعور باألمان واالتصال والدعم. تساعد أنشطة التعلم االجتامعي والعاطفي (LES) املعلمني والطالب عىل تجاوز الضغوط وعدم اليقني يف 

الحياة أثناء الجائحة. ميكن تدريس التعلم االجتامعي والعاطفي من خالل

تعليم املهارات املستقلة، أو ميكن تضمني مامرسات التعلم االجتامعي والعاطفي يف التعليم عىل مدار اليوم. فهو جزء مهم من التعلم املبارش والتعلم عن بُعد. تقدم 

املوارد أدناه أفكاًرا عملية ميكن نرشها برسعة يف بيئات التعلم املبارش أو عن بُعد أو بيئات تجمع بينهام.

 5. إنشاء مناذج لخطط الدروس التي تُظهر مامرسات تعليمية شاملة وجذابة ميكن استخدامها يف بيئات التعلم عن بُعد والتعلم الخاضع للتباعد البدين.

 قد تجعل متطلبات الصحة والسالمة للتدريس داخل الفصل بعض أشكال التدريس التي تركز عىل املتعلم، مثل العمل الجامعي والعمل مع رشيك، غري عملية أو 

غري آمنة متاًما. وسيحتاج املعلمون إىل اسرتاتيجيات أخرى إلرشاك الطالب داخل الفصل ومن خالل التعلم عن بُعد عىل حٍد سواء. قد تشمل هذه االسرتاتيجيات 

مناقشة يف ظروف التباعد البدين أو يف فصل افرتايض واختيار املتعلم يف مهام مثل الكتابة أو التعلم القائم عىل املشاريع وعملية تفاعلية للتعقيبات بشأن التقدم 

املحرز يف التعلم. قد يستطيع املامرسون املساهمة ومشاركة األفكار األخرى التي تساعد املعلمني عىل االعتامد عىل أساليب غري التدريس بأسلوب املحارضات.

 	 https://casel.org/resources-covid/
موارد مجانية يف مجال التعلم االجتامعي والعاطفي لدعم التعلم املبارش 

وعن بُعد استحدثها املنتدى التعاوين للتعلم األكادميي واالجتامعي 
والعاطفي (CASEL) ملساعدة املعلمني وأولياء األمور واملتعلمني.

 	https://mgiep.unesco.org/covid
مجموعة واسعة من موارد التعلم االجتامعي والعاطفي برعاية معهد 

املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة (MGIEP) التابع 
لليونسكو ملساعدة املعلمني وأولياء األمور واملتعلمني.

مثال: ترتيب دروس املنهج املكثف ووتريتها

موارد تخطيط التعلم االجتامعي والعاطفي

 	https://www.wallacefoundation.org/ knowledge-center/
 pages/kernels-of-practice-for-sel-low-cost-low-burden-

strategies.aspx
موجز ميكن تنزيله مجانًا من مؤسسة واالس يصف االسرتاتيجيات 

املنخفضة التكلفة واألعباء التي ميكن تدريسها برسعة.

https://casel.org/resources-covid/ 
https://casel.org/resources-covid/ 
https://mgiep.unesco.org/covid
https://mgiep.unesco.org/covid
https://www.wallacefoundation.org/pages/default.aspx
https://www.wallacefoundation.org/pages/default.aspx
https://www.wallacefoundation.org/pages/default.aspx
https://www.wallacefoundation.org/pages/default.aspx
https://www.wallacefoundation.org/pages/default.aspx
https://www.wallacefoundation.org/pages/default.aspx


تكثيف منهج درايس: البدء
1. ضامن الدعم املايل الالزم لوضع وتنفيذ منهج مكثف.

ميكن وضع منهج مكثف عىل املستوى الوطني أو املحيل أو املدارس، اعتامًدا عىل املوارد 

البرشية ورأس املال واملوارد املادية املتاحة. وإذا مل تكن هناك موارد كافية لوضع وتوزيع منهج 

وطني مكثف، ميكن للموظفني املحليني أو العاملني يف املدرسة تلقي تدريب عىل التكثيف 

منهج درايس، حتى يتسنى لهم تحديد النتائج ذات األولوية وتركيز تعليمهم عىل املهارات 

واملعارف األساسية.

 2. تحديد من سيتوىل قيادة عمل تكثيف املنهج الدرايس.

قد يقود العمل وزارات التعليم أو الرشكاء املنفذون أو واضعو املناهج. قد تكثف هذه 

املنظامت املناهج بنفسها أو قد تدرب مامرسني

داخل املدرسة للقيام بذلك. وتتخذ القرارات املتعلقة بوقت التدريس واملواد الدراسية التي 

سيخفض عددها أو يجري إلغاؤها متاًما يف هذا املستوى.

3. جمع املوارد الالزمة.

تأكد من توفر أدلة املناهج الدراسية الوطنية الحالية ومواد التدريس والتعلم لكل صف درايس 

يجري تكثيف مناهجه.

5. توفري التدريب والوقت للفرق املسؤولة عن تكثيف املناهج الدراسية.

تأكد من أن لدى كل شخص يعمل عىل تكثيف املنهج فهم مشرتك للمصطلحات والتعريفات، و 

يفهم عملية تحديد النتائج ذات األولوية وتسلسل الدروس.

6. منح الفرق الوقت لوضع النتائج ذات األولوية لتعليم القراءة والكتابة والرياضيات، ووضع 

أنشطة التعلم االجتامعي والعاطفي لكل صف درايس.

يجب تسجيل النتائج ذات األولوية ألنشطة تعليم القراءة والكتابة يف وثيقة واحدة ويجب 

تسجيل النتائج ذات األولوية للرياضيات يف وثيقة أخرى. سيؤدي ذلك إىل تيسري مراجعتها 

ملحاذاتها رأسيًا.

7. مراجعة النتائج ذات األولوية للمحاذاة الرأسية.

بعد تحديد النتائج ذات األولوية لكل صف درايس ألنشطة تعليم القراءة والكتابة والرياضيات 

واملهارات االجتامعية والعاطفية، يجب مراجعتها، بدًءا من أدىن صف جرى تكثيف مناهجه 

وانتهاًء باألعىل، لضامن وجود مسار عمودي تكون فيه النتائج ذات األولوية واضحة وتدعم 

التعلم يف املرحلة التالية. قد تحدث بعض التغيريات عىل النتائج ذات األولوية أثناء هذه 

العملية.

8. استخدام نصائح التخطيط إلنشاء تسلسل لوترية التعلم وخطط منوذجية للدروس.

يجب أن تؤخذ اشرتاطات التعلم عن بُعد يف االعتبار عند وضع كل من أدلة وترية الدروس 

والدروس النموذجية. يجب تضمني التعلم االجتامعي والعاطفي أيًضا يف خطط الدروس.

9. وضع اسرتاتيجية اتصال حول املنهج املكثف.

تأكد من أن املعلمني وأولياء األمور وأعضاء املجتمع يفهمون أهمية اكتساب املتعلمني املعارف 

واملهارات األساسية يف تعليم القراءة والكتابة والرياضيات كأساس للنجاح يف املستقبل.

 4. تحديد الفرق املكلفة بتكثيف املناهج الدراسية لكل صف درايس. ف

ي البداية، يجب أن يجري تكثيف املناهج الدراسية عىل مستوى الصف حسب الصف الدرايس.

مالحظات


