برنامج وقائي لطالب العواشر
مع مستوى تحصيلي منخفض
ماذا ٌفعل طالب المرحلة اإلعدادٌة الذٌن سٌنتقلون إلى المرحلة الثانوٌة دون ان ٌكونوا جاهزٌن
لتطبٌق البرنامج التعلٌمً الثانوي؟!
ان هذا االمر ٌضع المنظومة التعلٌمٌة واألهل امام تحد كبٌر ،كما ٌضع الطالب نفسه فً أزمة
بالغة الصعوبة.
والسؤال الذي ٌطرح نفسه هنا ،ماذا ٌفعل هؤالء الطالب طوال الٌوم الدراسً؟!
بعد تحلٌل الكثٌر من هذه الحاالت ،الحظت أن هذه المجموعة من الطالب تتطور لدٌها مشاعر
وسلوكٌات معٌنة مثل :الملل ،التهرب ،احباطات ،رفض التعاون مع المعلم ،التسرب ،التصادم
مع اآلخرٌن ،واختراع األعذار.
هذه السلوكٌات والتً هً فً الواقع ردود افعال ،ستؤثر الحقا علٌهم وعلى المؤسسة التربوٌة
سلبا ،مما سٌدخل الجمٌع فً دوامة .حٌث سٌدفع المعلم دفعا خارج عالم الطالب ،نتٌجة الممانعة
وقلة التعاون التً سٌبدٌها الطالب ،وهكذا سٌتم التغاضً عن المشكلة األساس ،وهً الضعف
التحصٌلً .بالمقابل ،سٌعتبر الطالب ان المدرسة لٌست حاضنة لهم ،ما سٌفقدهم تدرٌجٌا شعور
االنتماء إلى هذه المؤسسة التربوٌة.
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فحص امكانٌة استٌعاب الطالب فً صفوف ذات برنامج تعلٌمً ٌتوافق وقدرات
الطالب (صفوف مبار  /اتجار.)..
اضافة ساعات مساعدة تعلٌمٌة ،لمرافقة الطالب وسد الفجوة قدر اإلمكان.
ساعات إضافٌة لعسٌري التعلم.
التكثٌف من البرامج الالمنهجٌة والترفٌهٌة ،واشراكهم فٌها لترغٌبهم واعطائهم
االحساس باألهمٌة والوجود ،من أجل زٌادة انتمائهم للمدرسة.
العمل على تحسٌن البٌئة المدرسٌة والجو المدرسً بما ٌتناسب وجٌلهم وصعوباتهم،
خلق بٌئة جمٌلة ودافئة تتفهم وتتقبل مستواهم وتبدي االحترام لهم.
انعًم عهى تٕعٍت انًزاْق نًا ٌذٔر حٕنّٔ ،طزح ْذِ االشكانٍت عهٍّ (يستٕاِ ٔانفجٕة
يع انبزَايج)ٔ ،تذارسٓا يعٓى إلشزاكٓى ٔشذْى نهتعأٌ ٔاالْتًاو.
انعًم عهى تكٌٍٕ كادر تزبٕي ٌضى جًٍع يزبً صفٕف ْذِ انشزٌحت يٍ انطالب يع
انًستشار انتزبٕي ٔاالختصاصً انُفسً .حٍث ٌقٕو ْذا انكادر بذراست انًعطٍاث،
ٔٔضع خطت تزبٌٕت ٌأخذ كم يُٓى عهى عاتقّ تطبٍقٓا ٔانتعأٌ بجذٌت إلَجاحٓا.
انعًم عهى اشزاك االطز انعالجٍت انخارجٍت (انشؤٌٔ االجتًاعٍت /انًعارف) نتكثٍف
انجٕٓد بٓذف انٕصٕل انى َتائج أفضم.
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