الواجب المنزلي طريقة ( Sarah Bonnellسارة بونويل)
دليل اآلباء/ولي األمر
أظهرت دراسات تربوية عديدة أهمية الواجب المنزلي في تعلم الطالب:
"ثمة تأثير إيجابي متسق للواجب المنزلي الجيد حيث يؤدي إلى كسب متوسط خمسة شهور من التقدم الدراسي اإلضافي لكل عام أكاديمي"  -جون هاتي التعليم
المنظور للمعلمين ()2012







نحن في مدرسة  Sarah Bonnellنهدف إلى أن تحصل ابنتكم على واجب منزلي يتسم بما يلي:
يهدف إلى تحقيق غرض :ينبغي أن يفهم المعلمون والطالب بوضوح الهدف من أي واجب منزلي يحصلون عليه.
يشجع ملكية الطالب :يحصل الطالب إذا كان ذلك مناسبًا على حرية اختيار مهام أو طرق تأدية الواجب المنزلي.
يطور الكفاءة :ينبغي أن يكون الواجب المنزلي في مستوى الطالب وأن يزيد من التعلم لدى كل الطالب.
تكرارا هي صاحبة األثر األكبر في عملية التعلم.
يكون مناسبًا :تشير األبحاث إلى أن الواجبات القصيرة األكثر
ً
استقبال التغذية المرتدة :يجب أن يحصل الطالب على تغذية مرتدة ومحددة بخصوص واجباتهم المنزلية.

ثمة ثالثة أنواع من الواجبات المدرسية في مدرسة
Sarah Bonnell:

كم مرة ينبغي أن تحصل ابنتي على واجب منزلي؟
ليس لدينا جدول زمني رسمي للواجبات المنزلية حيث يتباين تكرار الدروس خالل األسبوع من
مادة إلى أخرى ومن صف إلى آخر .يعطي المعلمون الطالب الواجبات المنزلية عندما يتناسب
ذلك مع المادة الدراسية أو الموضوع الدراسي.
من باب االسترشاد ،يمكنك أن تتوقع أن تحصل ابنتك على واجب منزلي في كل منهج لمدة
أسبوعين من أصل كل ثالثة أسابيع.
ال يوجد واجب منزلي في مفكرة التخطيط الخاصة بابنتي عندما أتصفح المفكرة  -هل يعني ذلك
أنها لم تحصل على واجب منزلي؟
من المتوقع أن يسجل الطالب واجبهم المنزلي في مفكرة التخطيط مع التواريخ المحددة إلكمال
الواجب.
إذا كانت ابنتك لم تسجل سوى القليل في مفكرة التخطيط الخاصة بها ،فمن فضلك اسألها ما هو
الواجب المنزلي الذي تم تكليفها به.
إذا ساورك القلق من أن ابنتك ال تستخدم مفكرة التخطيط بشكل فعال ،فالرجاء االتصال بمعلم
الفصل في المقام األول.
إذا كانت لديك أي تساؤالت حول نوع وتكرار الواجب المنزلي الذي تحصل عليه ابنتك ،فالرجاء
االتصال بالمسؤول عن متابعة تقدمها الدراسي.

هل تستطيع ابنتي إنجاز واجبها المدرسي في المدرسة؟
عصرا إذا
نعم! يبقى مركز التعلم ( )Learning Hubالتابع لنا مفتو ًحا معظم األيام حتى الخامسة
ً
كانت ابنتك ترغب في إنجاز واجبها المنزلي في المدرسة.
يتوافر أيضًا استعمال الكمبيوتر في الفصل  E16أثناء فترة الغداء في معظم األيام.

أخبرنا المزيد:
كثيرا بآرائكم حول الواجب المنزلي؛ الرجاء
نهتم ً
قضاء بضع دقائق إذا كنتم تستطيعون ذلك في
ملء استبيان اآلباء والذي يمكن الوصول إليه
باستخدام كود القراءة السريعة  QRهذا أو رابط
الويب أو باستخدام الموقع اإللكتروني وتطبيق
.Sarah Bonnell
https://goo.gl/forms/fisqjwmaGkEy
QSXn2

 .1تحضير األنشطة في الفصل الدراسي مثل إجراء األبحاث
حول موضوع ما.
 .2التطبيق العملي للواجبات لصقل المهارات المكتسبة مثل
التطبيق العملي لمسائل الرياضيات بعد تعليم الطريقة
للطالب.
 .3تتسم مهام المشروعات بأنها مهام ممتدة لفترة أطول يطبق فيها
الطالب التعلم السابق ويظهرون مزيدًا من المهارات التي
تعلموها في الفصل الدراسي.

كبيرا على إنجاز ابنتكم للواجب المنزلي.
قد يؤثر دعمكم وتشجيعكم
تأثيرا ً
ً
نحن نطلب من اآلباء/أولياء األمور القيام بما يلي إن أمكن:
 اإلطالع بانتظام على مفكرة التخطيط ( )plannerالخاصة بابنتكم
واستخدام صفحة المالحظات لتبادل التواصل مع معلم الفصل.
 التحقق من وجود مكان مناسب وهادئ يستطيع الطالب إكمال واجباتهم
المنزلية فيه وتشجيعهم على ذلك.
 اإلطالع على مجلدات/كتب التطبيقات لفهم طبيعة وجودة الواجب
المنزلي.

ميثاق الواجب المنزلي في مدرسة Sarah Bonnell









ينبغي على المعلمين:
التأكد من أن الواجب المنزلي له أهداف.
إعطاء الطالب واجب منزلي يزيد من تعلمهم.
تقديم التغذية المرتدة في الوقت المناسب والمحدد.
تمييز الواجب المنزلي بشكل مناسب.
التأكد من حصول الطالب على الوقت الكافي
لتسجيل الواجب المنزلي وتواريخ إكمال الواجب
المنزلي في مفكرة التخطيط.
متابعة الطالب الذين لم يكملوا واجباتهم باتباع
طريقة .SB Way
التعاون مع اآلباء/أولياء األمور إذا كان ذلك مناسبًا.

ينبغي على الطالب:







الشعور بالفخر :يحرصون دائ ًما على إكمال واجباتهم
المنزلية كأفضل ما يستطيعون وفي التاريخ المحدد.
يستهدفون معالي األمور :من المتوقع أال يكون الواجب
المنزلي سهالً.
يعملون بجد :يسجلون الواجب المنزلي في مفكرات
التخطيط.
يصبحون أبنا ًء رائعين :إخبار اآلباء/أولياء األمور بالواجب
المنزلي وإشراكهم إن أمكن مع عدم السماح لهم بإنجاز
الواجب المنزلي بدالً من الطالب.
ال يبحثون عن األعذار :يعلمون أن المعلمين سيفرضون
عقوبة إذا لم يكملوا واجباتهم المنزلية.

