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 العلوم التربوية
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 المحتوى
 

 

 المقدمة

 

) ياسمين كاراكاشولو, كاتيا العمل معاً من أجل األنتقال الى الدروس النظامية  :1

  باغينسكي و أيسون دوكموش(

                 ) أنيا كروكا و أيمكا ريمرت(س كشريك للمؤتمر تعاون المعهد الوطني للمدار: 2

برنامج المؤتمر: 3  

 

 المحاضرات

المدرسة و المجتمع المهاجر: 4  

و(ياسمين كاراكاشول)  

تجارب المعلمين  –تنوعية ثقافة التدريس و التعلم : 5  

 ياسمينا حريتاني

   .السويدريمن من النظام التعليمي في ماذا يمكن أن تتعلمه ب –خبرات و عمل مساعدي اللغة  :6

 هيني كيساك

المدارس السويدية و االلمانية.و التجارب في  (المتعددة اللغات)مفهوم الفيديوهات التعليمية : 7  

                                                                                                  نيال هيلفات 

(كاتيا باغينسكي )     -و الهجرة اللغة ،المادة - و التعلمالتعليم ادة و اللغة( مشروع لم)ا: 8  

 

  وجهات نظر الجهات الفاعلة

  في مجموعات المتخصصة لمناقشة المقررات  تبادل اآلراء: 2

 أيسون دوكموش

    شأيسون دوكمو                                    ردود فعل طالب التربية     : 11

أيسون دوكموش                          ردود فعل المعلمين الدوليين           :11  

  فارينا ماليتز                  وجهة نظر اآلباء و خبرتهم المدرسية       : 12

مونى شيال                                   أفكار و آراء الطالب          :  13  

أيسون دوكومش                                     خالصة المؤتمراالنتائج و :  14  
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-0-                             النظامية دروسالى ال مراحل اإلنتقال       

                             — Yasemin Karakașoğlu,  Katja Baginski & Aysun Doğmuș 

 

 هدفالنظامية. كان  لدروسمن الدورة التمهيدية إلى ا ا  ن حديثإلنتقالية للطالب المهاجريالمراحل ا 

التمهيدية إلى دروس التاريخ و السياسة و العلوم و الكيمياء  اتمن الدور نقل الطالب الجدد "مؤتمر هو ال

في المعهد  2112أكتوبر  28في  عقد ذيوال ,األعدادي األول ر الطلبة  للمستوىو االحياء و تحضي

جامعة بريمن  في التعليم بين الثقافات  قام قسم .شخص 71بمشاركة حوالي  رس في بريمنللمدا وطنيال

)  أعضاء المعهد الوطنيا باجينسكي( بالتعاون مع اتي)البروفيسورة الدكتورة ياسمين كاراكاشوغلو وك

) ياسمينا  الند نكرايمكا ريميرت( و مركز التعليم مو انيا كروكير و ساندرا اوبلير و ساسكيا لوهمان و

                                                                                                       .  (ريتانيح

 من هو جزء المشروع هذا. غةللامادة و الكجزء من مشروع  2117ظهرت فكرة هذه الندوة في عام 

بدعم من  2115عام  فيالهجرة المتزايدة  ةد حركامعة بريمن وقد بدأ بعفي ج التعليم والتعلمورشة 

 ربيةإلى جنب مع طالب الت ا  . منذ ذلك الحين، جنبفرويدنبرغ مؤسسة إعانة الطفل في بريمن ومؤسسة

و المشرفين التربويين  في جامعة بريمن في مادة الكيمياء )ليليت روشينبولير والبروفيسورة الدكتورة 

)الدكتورة دورتا اوستيرزيهلد( والجغرافيا )الدكتور فريد مايا تسو إيربا (و سيلفيا ماكيتج( وعلم األحياء 

 شة في ور تدريسها التاريخ )البروفيسورة الدكتورة زابينا هورن(  يجري تطوير المواد التعليمية التي يتم

ل مستمر. بشك ا  ويتم تطويرها أيض ا  ريبية مع الطالب المهاجرين حديثفي الدورات التدلتعليم والتعلم ا

.                                                           استخدامها في الدروس المدرسية ا  يمكن أيض كما  

 ,هذا الغرض. لنظاميةالدروس ال هيدية الىلتمالدورات ا مناإلنتقال  ء تعليمي منهجي، يهدفون إلىكإجرا

أساليب و طرق التدريس من خالل المناهج المذكورة.  نظرة ثاقبة حول ا  تم إعطاء الشباب المهاجرين حديثي

-https://www.Lehr انظر)الدورات تكون اسبوعية و لمدة ثالثة اشهر. الدرس يستمر ل 21 دقيقة

Lern-Werkstatt.uni-bremen.de/FachundSprache.html). 

معا  لكي  العامة غةلال و لتقنيةغة اللابحيث يتم تعلم  بسيطةدرس يُشرح بلغة : الادوالمهذه  تدريس اتمميز

                                                                          .ينسجم الطالب مع جو التعليم في ألمانيا

و  طويرهتمن أجل  له تخطيطاللمشروع و ا حولالمتعددة  وجهات النظرب خاصبشكل الندوة  أهتمت

 من باألضافة الى الدور الفعال لكل ،لذلك كان آراء المشاركين في الندوة مهم للغاية .تطبيقه بشكل أفضل

. على هذا النهج تم تاسيس التربية طالب و ولياء األمورالطالب المهاجرين و أواألجانب المعلمين 

بعض المقررات المدرسية في  لمناقشةالتعليمية  لمراتبات و األعمار و اينسات متعددة الجمجموع

معلمين في المعهد الوطني للمدارس  و الكل مجموعة من بعض  ضمنتالمؤتمر. على سبيل المثال, ت

طالب الجامعة الذين يعملون في المشروع و المعلمين األجانب و التالميذ الذين يحضرون دروس التقوية 

عة.                                                                                                          في الجام  

لذلك كان من الضروري التعاون  مين,عاحوالي منذ  هذا المشروع التجريبيل المعقدة ق المتطلباتيوثت يتم

من أجل تخطيط و تحقيق األهداف التربوية ل معاَ العم يمن و د الوطني للمدارس في برالمعه و التناغم مع

اقشتها في لجان مختلفة، منيتم التعليمية  , فمثال  بالنسبة للمستلزماتو تطبيق المتطلبات خطوة بخطوة

بالنسبة لهذه . عديدةؤتمر وتنسيقها في اجتماعات مثل هذا المأخرى  أهداف و تنفيذ مناقشة باألضافة الى

والتي تحولت الى وجهة نظر  ,تمييز اإلختالف في طريقة التفكيرصوص، يمكن العملية، على وجه الخ

معرفة لغات  ه يمكن األستفادة منقيقة أنللطالب الذين ليس لديهم معرفة كافية باللغة األلمانية إلى ح

 نقاش كبير . تبين أن التعددية اللغوية في الفصل الدراسي أصبح موضعالمدرسةفي  و تطبيقها مختلفة

الدراسية المذكورة أعاله.  مقرراتغة التقنية لللل و أعطاء أهمية اكبر ينبغي التركيز , لهذاثير للجدلوم

https://www.lehr-lern-werkstatt.uni-bremen.de/FachundSprache.html
https://www.lehr-lern-werkstatt.uni-bremen.de/FachundSprache.html
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الكيمياء وعلم األحياء . تُدرس مادة والية بريمنو خاصة في  بداية االنتقال الى المرحلة األعدادية في 

            سة.المجتمع والسيا مقرري السياسة ف و تاريخ والجغرافيا العلوم الطبيعية، والب تسمى في مادة

للشؤون االجتماعية والشباب  سم الشباب واألسرة)الرئيسة السابقة لق ريهايدما االدكتورة روزعرضت 

و منافشة  في الفترة الصباحية من يوم المؤتمر ألقاء المحاضرات والمرأة واالندماج والرياضة في بريمن(

في محاضرتها بعض وغلو قدمت البروفيسورة ياسمين كاراكاش المقررات في الفترة المسائية. كما

في  همرسامدمهاجرفي مدارس المانيا و مقارنتها بمجتمع الال تحديات النظرية حول والمفاهيماألفكار

الفقرة  للمزيذ قراءة) ا في بريمنهنتعليم ال النظام تحقيق المساواة في ةضرور و أكدت على الوطن االم

"مدرسون تدريب المعلمين  الملموسة من مشروعالمعلمين جارب ت ريتانيحاسمينة (. و وصفت يالرابعة

في ام تنوع ثقافات التدريس والتعلم بريمن" ومركز التعليم. كما ركزت على منظور إستخدفي سوريون 

نظام حول يسكا من خالل كلمتها نظرة ثاقبة أعطت هينينك ك (.للمزيد قراءة الفقرة الخامسةبريمن )

 و غاتمتعددة اللالمفهوم األفالم التعليمية نيال هيلفيرت  قدمت(. كما السادسةالفقرة ) السويد في  يمالتعل

ية ح(. أُختُِتمت الندوة الصباالسابعة الفقرةفي السويد وألمانيا ) نظرة ثاقبة لتجارب استخدامها في التدريس

       .(الثامنةالفقرة ) التعليم والتعلم وعمشر مفهومو عرفت عن قدمت  , التيبكلمة السيدة كاتيا باجينسكي

Lerh-Lern-Werkstatt                                                                                                      

وعات جمبأدارة اربع م بعد األنتهاء من المحاضرات لمين المختصين و أعضاء المعهد الوطنيقام المع

النقطة الرئيسية لهذه المناقشات كانت  .اريخالجغرافيا والت, علم األحياء, الكيمياء ررات التالية:قاقشة الملمن

قدم طالب  كمابشكل منهجي.  التقنية احهم التعليمي في المواددعم مشاركة الطالب المهاجرين ونج كيفية

التي يستخدمونها التعليمية  و الطرق زماتستلالم التربية ) الذين يدرسون التالميذ المهاجرين في الجامعة(

باألضافة الى مناقشة آراء المعلمين الدوليين و وجهة نظر التالميذ المهاجرين  .التعليم و التعلممشروع في 

كما عبر  حديات و العقبات التي يواجهونها في مدراس المانيا )للمزيذ قراءة الفقرة التاسعة(.تحول ال

، تحدثوا عن في الجامعة مع كاتيا باجنسكي و أيسون دكموش عد لقائهمطالب التربية عن رئيهم ب

كما أن مشاركة المعلمين الدوليين  (.11رقم للمزيد, الفقرةوة والدوافع الناتجة عنها )انطباعاتهم عن الند

تدريب وا في مركز موركن الند و مشروع المعلمين الذين شاركهؤالء  .تمرالمؤ أحد ميزات كانت من

المشروع ياسمينة   ةمشرف قبل المؤتمر, و الذي نظمته تم عقد إجتماع تحضيري وتقييمي معهم ينالمعلم

ن على ردود المعلمين الدوليي هذه المقالة. تمثل شأيسون دوغمو وكاتيا باجنسكي  افة الىباألضيريتاني ح

بهم كمدرسين ر عن تجاروقدموا تقاريي مناقشة المقررات التعليمية بنشاط ف ا  الندوة، الذين شاركوا أيض

                                                                      (.11رقم  للمزيد قراءة المفالة) الهجرةقبل 

جرت مناقشات مع أولياء األمور والطالب في المرحلة التحضيرية، والتي نظمتها  ,باإلضافة إلى ذلك 

                                                            .جامعة بريمن في  روع في سياق المشالتعليم والتعلم  ورشة
في مشروع  كواالذين شار األطفال آباءوجهات نظر و تجارب  في محاضرتها عنفارينا ماليتز  تحدثت

التي الصعوبات اللغوية  من رغمبال ,وضحت في مقالتها أهمية تواصل اآلباء مع المعلمين. مادة + لغة

.                                                 (12رقم للمزيد قراءة المقالة )  واحهها معظم أولياء األموري  

في مسألة اإلنتقال  ةخبر لديهم نوعا  ما ا  الطالب المهاجرين حديث قول أنيمكن ال ,لى وجه الخصوصع

رهم من العقبات التي يواجهونها و ما ينتظتماما   فهم يدركون .دروس النظاميةلدورة التمهيدية إلى المن ا

تتحدث في مقالتها عن آراء و تجارب الطالب  ٌمنى شييل و فرص عمل في المستقبل. و تحديات نجاحات

                                                                            (.13رقم  للمزيد, المقالة) المهاجرين

                                            (.14رقم مقالة )ال فيجهات النظراإلستنتاجات حول جميع و تم تلخيص 

                                                                          قراءة ممتعة.                لجميع لنتمنى 
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رالمؤتممن أجل إعداد  --المعهد الوطني للمدارس -2  

                                                           Anja Krüger 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   "بريمن مدينة متنوعة --نحن نعيش بتعددية ثقافية"

مدينة ملونة  بريمن"لن عن تنوع سكان هذه المدينة ألن هذا كان شعار مجلس بريمن لإلندماج الذي أع

                                                             ".منفتحة على العالم ومتعددة الثقافات وُمحبة للناس

   قدوة وانعكاس لهذا التّنوع  رسةالب والطالبات، تعتبر المدمن خالل الكفاءات المختلفة للط

.                                                                                                        يالجتماعا  

لدى الطالب أثناء الحصص  يميالتعل وضعال التعامل معفي  تحديا  تواجه  في بريمن يئة التدريسه

في المعهد   ثقافيوير المدرسي والقدم قسم التطيكما  , المدرسية وتحث على  التشجيع الفردي للتالميذ

الوطني للمدارس في والية بريمن مجموعة مختارة من عروض التعليم والتأهيل في مجاالت مختّصة 

مهمة اون مع مؤسسات مثل جامعة بريمن التع لذلك فأنو. المدارس و تحسين عملية تطوير ويدعم أيضا  

المدارس بقسميها النظري ي عمليات تطوير بحيث يمكن أن تتدفق المعرفة العلمية وردود الفعل ف

                                                                                                                .عمليوال

 ٩١٠٢في أكتوبر  المعهد الوطني للمدارسوالتعلم والتعليم   مشروع بالتعاون معجامعة بريمن  نظمت

إلى الدروس  حضيريةالت اترمن الدو األجانب ر من أجل تمهيد المرحلة االنتقالية للتالميذمؤتم هذا

يع طالب المرحلة تطوير المدارس والتدريس لجم و عمدهو  هذا األنتقال من وكان الهدف". نظاميةال

                                                                                                                .في بريمن األعدادية 

 

 

 --أنيا كروغر 

منظمة التقارير في 

المؤتمر لمدارس 

التعليم العام في 

قسم التطوير 

والترقية المدرسية 

ومسؤولة بشكل 

دعم خاص عن 

المدارس في مجال 

تطوير طرق 

 التدريس
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دورات تمهيدية مع التركيز على ) ا  في بريمن لمدة عام تقريب ا  للطالب المهاجرين حديث تُقام الدروس

في والكفاءات لتعدد الثقافات في مدرسة  بدعم (كوم أن)وفي هذا السياق، يقوم مركز(. اكتساب اللغة

الدورات التمهيدية  مواصلةأجل  ارس بمعلومات ونصائح وعروض تدريبية منالوطني بدعم المدالمعهد 

                                                                      .وهذا المركز يُعتبر شريك مهم في تنظيم المؤتمر

فات ومستندا على تطوير المدارس المتعددة الثقا ٩١٠٩تأسس منذ عام  المركز االستشاري المتخصص

بروفسورة الدكتورة بقيادة السيدة ال ومنهجيا   وضمنيا   ا  التي نشأت علمي, على خطة التنمية للهجرة والتعليم 

                                                                            (.جامعة بريمن)وغلو شياسمين كاراكا

                                                                                     :أربعة محاور  هايشمل مجال عمل

.                                               لمتقدم للكادر  التربوي التعليميعروض لتأهيل ومواصلة التعليم ا-1  

                                                .                          ارة لجميع المشاركين في المدرارساستش-2

.                                                   الربط حيث يتم تعزيز التعاون بين المدارس والمؤسسات األخرى-3  

                                                                                .لنبضات الفنية والعالقات العامةا-4

، يعتمد على امكانية التواصل بذالكوالنجاح في التعليم المرتبط " النظامية دروسال"إلى  لتالميذانتقال إ

                                                                                                    . في لغة التدريس

  دروسإلى ال حضيريةالت دوراتتاجها الطالب لالنتقال من اليح التي النجاح ما هي شروط

                                                                                         ؟ ةالنظامي

 دةاوالتدريس الموجه نحو التعلم لمللمواد التعليمية األساسية  ري بين التدريسقدم المؤتمر منصة تبادل فك

 أثناءو. والتي تعمل في ظل شروط إدراج التنوع واالختالف الثقافي ,"مواد العلميةال"و " جتماعياتاأل"

للتواصل  ا  ح المؤتمر فرصوقد أتا ،م والتعلميعلالت مشروع أهمية التركيز علىمحاضرات المؤتمر تم 

                                                                              .في المدارس الفاعلة والعمل التربوي هاتبين الج

 

المرتبط بتطوير دروس  المضمون كشريك في التعاون، تولى المعهد الوطني لمدارس بريمن تصميم

، التي ربطت طرق التدريس الحالي والمرجع إلى المناهج الثانويةو االعداديةللمدارس  المواد المتخصصة

 المهاجرين حديثا   كما أظهر المؤتمر حاجة الطالب. صصة في بريمنالمتخصصة مع ورش العمل المتخ

     .المهارات اللغوية التعليمية المفقودة و  حساسية اللغة بكثير منهم أ وأنه مناسبة للتعلم بيئة هيءإلى ت

الميذ في فترة ما بعد الظهر، كانت هناك امكانية لتبادل األفكار بين التمناقشة المقررات األربعة في إطار

القواسم  ا  دريسية، وإدراك االختالفات وأيضحول خبراتهم التعليمية والت والمعلمين المهاجرين حديثا  

                                                                        . المشتركة بين األنظمة التعليمية المختلفة

كن أن يؤدي الفهم الذاتي التعليمي للمواد إلى عقبات فحص إلى أي مدى يم من منظور تعليمي، تم أيضا  

بريمن أما في مدارس  ا  طبيعي ا  ء تجارب في دروس العلوم أمرفعلى سبيل المثال، يعتبر إجرا. في التعلم

باإلضافة إلى العديد من . ةالتعليمي ه االساليبجديد، ألنهم ال يعرفون هذ أمرلبعض الطالب فهو بالنسبة 

عن إنشاء قوالب  ا  بعيد". هناك"أوجه تشابه عديدة بين األنظمة التعليمية هنا و  ا  دنا أيضالختالفات، وجا

، تم دحض هذه األساطير !" هكذا كان شكل التعليم في كل سوريا"نمطية جديدة، مثل االدعاء بأن 

وقد . بريمن ويمكن وصف المؤتمر بأنه حداثة ُشجاعة وُمنعشة في قسم التعليم بمدينة. والمفاهيم الخاطئة

كانت قدرات الطالب المهاجرين الجدد منعشة ومذهلة، حيث كانوا قادرين بشكل واضح للعيان على 

                                                         .شرح طرق التدريس التي كانت مفيدة لهم بشكل خاص

نقاط القوة، وهذا المؤتمر يعترف ويقدر خبرة المبني على التعاون، في توليد حّدة تحليل  رنجح هذا المؤتم

غير أنه . صب األساس لمزيد من التعاون كنوبالتالي يم. الجهات الفاعلة األخرى بطريقة استشرافية

في تطوير نطاق المهام الحالية  ليس هناك شك في أن المزيد من التعاون ضروري من أجل المضي قدما  
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لمعلمين والطالب لمعهد الوطني لمدارس بريمن أن يشكر باسم اوفي هذا السياق، يود ا. والمستقبلية

ُمنجز من ناحية يمثل ، بحيث أن العمل الالتعلم والتعليم مشروععلى أنجاز العمل في  ا  المهاجرين حديث

أما من ناحية أخرى، فإن . لتعليما شجعهم علىي آخر للغة ودعم المواد وبالتالي ا  إضافي ا  للطالب عرض

 الطالبتوعية  فقد تم بالفعل: لمعلمين المستقبليين ا  لها أهمية خاصة أيضالتعلم والتعليم  مشروعقيمة 

ة الحساس، الذي قد طوروه في بداية حياتهم المهنياللغوي  عاملهذا ال. إلى أهمية اللغة أثناء الدرس التربية

في المدارس، يفهمون بحيث سيكون لدينا في المستقبل زمالء أكثر شجاعة  سيكون مثمرا   التدريسية،

                                                                                          : طلب التالميذ عندما يقولون

لدينا صوت فال تجبرنا . اطئةحتى لو كنا نستخدم المقالة الخ أعطنا دورنا، فنحن نعرف اإلجابة،! بنا ثق"

                                                                                                      "_على الصمت 
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3-DAS PROGRAMM DES FACHTAGS 

 Universität Bremen, LIS Bremen & QBZ Morgenland 

 

 

 

 

„Vom Vorkurs in den GuP- und NW-Unterricht der Sek I“  

Die Übergänge gemeinsam gestalten: Input und 

Austausch zur Gestaltung von kulturund 

sprachsensiblem Fachunterricht 

 

 

 

                               28. Oktober 2019 

              09:00 – 17:00 Uhr im LIS Bremen 

 

 

 

 

 

 

 

08:30     Anmeldung/ oggener Beginn mit Kaffe & Tee 

               Tagesmoderatori                                                                                                                    

Dr. Heidemarie Rose 8ehemals Senatorin für Soziales, jugend, Frauen,                                     

Integration und Sport) 

09:00      Grußworte/ Eröffnung 



 12 

09:15     Vorträge: 

 „Schule in der Migrationsgesellschaft“ 

      (Prof.Dr.Yasmin karakasoglu. Uni Bremen) 

 „Diversität von Lehr-Lernkulturen für Bremen nutzen –Erfahrungen 

aus dem Teacher Training Projekt und dem 

Quartiersbildungszentrum“ 

      (Jasmina Heritani, QBZ Morgenland) 

Kurze Pasue 

10:10     Vortrag (in engl. Sprache mit Sprachunterstützung): 

 „Erfahrungen aus der Ausbildung von Sprachassistent*innen und 

deren Arbeit – was kann Bremen aus dem schwedischen System 

lernen?“ 

(Hennie Kesak, Linnaeus-Uni.Växjo Schweden: Depart. Of Pedagogy and 

Learning) 

Kurze Pasue 

11:15     Vorträge: 

 „Das Konzept mehrsprachiger Unterrichtsfilme und Erfahrungen aus 

Einsatz im Unterricht in Schweden und Deutschland“ 

(Nele Hilfert, BINOGI-Verlag) 

 „Fach+Sprache: vorstellung von Konzept und Lehr-Lern-Werkstatt  

Fach*Sprache*Migration“ 

(Katja Baginski, Lehr-Lern-Werksatt Universität Bremen) 

12:00     Mittagspause inkl. Besicvhtigung der Poster- und Materialausstellung 

12:30     Fachbezogene Arbeitsgruppen /inkl. Individueller Pasue) 

 Gup-Geschichte(Dr.Sabine Horn.Uni Bremen & Mathias Kiy, LIS 

Bremen) 

 GUP-Geopgraphie(Dr.Fried Meyer zu Erbe, Uni Bremen& Simon Udert, 

LIS Bremen) 

 NW-Biologie(Dr. Dörte Ostersehlt,Uni Bremen & Christian Herzog. Lis 

Bremen) 

 NW-Chemie( Lilith Rüschenpöhler, PH Ludwigsburg & Corinna Lampe. 

LIS Bremen) 

16:00     Stehcafe-Abschlussrunde: 

               Zusammenführung der AG-Ergebnisse – Feedback – Wie weiter? 

17:00     Ende der Fachtag 
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 -4-المدرسة في مجتمع المهاجر
Yasemin Karakașoğlu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 بفضل السيدة في إعداد هذا المؤتمر تشارك تيكممثلة لجامعة بريمن، وال بصفتي جميعا , بكما  مرحب

جميع الزمالء في معهد غتنم هذه الفرصة ألشكر . أود أن أ(قسم التعليم بين الثقافات) كاتيا باجينسكي

ريق التنظيمي إلدارة التعليم كاتيا باجينسكي والف السيدة اونهم البناء، وبالطبععلى تعالوطني للمدارس 

  معنا نيابة عن مركز تعليم ريتاني، التي تعاونتحأن أشكر ياسمينا  ا  . أود أيضالمختلفة بين الثقافات

 صخا شكر يضا  أو  دورها كمعلقة في المؤتمري روز لرماي السيدة هايد كذلك أشكر. والند مورغن

مدربة نت تعمل كمونا شيلى، التي كا المساعدةو ر.س لكتابة البروتوكول لهذا المؤتمأيسون دوكمو للسيدة

                                                                                                    .لطالب التربية

أن  بما .بريمن في األطفال مؤسسة رعايةو ويدنبرغفريتم تمويل الندوة إلى حد كبير من قبل مؤسسة  

أن ينظموا  ضروريفمن ال, والتعليميعملون بشكل مكثف على موضوع الهجرة هذا المؤتمر  شركاءجميع 

َ وأن يجلبوا أيض ا  مؤتمرا  مشترك معلمين قوم الجهات فاعلة من مختلف المناصب في سياق عمل. اليوم سي ا

البروفيسورة, الدكتورة ياسمين 

 8112كاراكاشوغلو تعمل منذ عام 

كبروفيسورة في مجال تدريس 

رفة ومشالتعليم بين الثقافات المختلفة 

عامة في مجال العلوم التربوية 

 والثقافية في جامعة بريمن.
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 التربيةوطني للمدارس و طالب و المعهد ال بريمن و مركز موركم الند و معلمين من جامعة ،األجانب
            .              التعليم و الهجرةموضوع مناقشة غير اجنبية إلى  وبية اصول اجن ذو تالميذو ال

                                                                                              :نوجهات نظر الممثلي

على األغلب في أطار حياة جديدة و ، و فردية تعليميةف أهدا يسعون لتحقيق: المهاجرين البالط
 الخاصة  يجلبون تجاربهمكما أنهم أخرى. لغات سواء األلمانية او  اللغوية هممهاراتتطوير 
                                                                                                             .معهم

و تدريسهم  في عملية األندماج التالميذ مساعدةيجلبون تجاربهم من خالل درسة: المعلمون في الم
.                                                                                              مواد احادية اللغة  

عن امكانية المساهمة في عملية  يتسألون عن فرص عمل وخارج المانيا:  مؤهالتذو ن المعلمي
 التدريس و االستفادة من تجاربهم السابقة.                                                                    

دائرة مجتمع من مؤهالت المعلمين العاملين في  خبرتهم يكسبون: التدريبمرحلة  في المعلمين
                                                                                                        .الهجرة

إلى واقع عملي،  نتائجال حول إمكانية تحويل يةرؤ ثاقبة، و عملية يتوقعون نظرةالممثلين العلميين:  
                                                                       .         والتواصل مع السياسة التعليمية

و عبروا عن مناسبة أخرى  فياليوم، ولكن تمت دعوتهم الطالب أولياء أمور  دعوةيتم  ملسوء الحظ، ل

     حول هذا العمل. كما سيتم أيضا  توثيق مواقفهم في هذا البروتوكول.                موقفهم  و آرائهم

التعليم و  نقاش حولال تعميق  و توسيعإلى  5102 / 5102 عام  أدى العدد المتزايد من الالجئين في

و جاهزا  للعدد الكبير من  لم يكن النظام التعليمي في ألمانيا مستعدا   .مهاجرمجتمع الالفي  األندماج

في بريمن وحدها ف , للغة األلمانيةمن خالل تدابير الدعم با ين كان عليهم االندماجالمهاجرين الجدد الذ

آخر الى  ا  ومراهق طفال   5111: 5102و عام  ؛ا  ومراهق طفال   0011أنضم : 5102العام الدراسي  في

الجامعة  من قبل، للالجئين القاصرين بدون ولي أمر او مرافقة دابير خاصةتم وضع ت مدارس بريمن. كما

تجربة تم  كما متعدد الثقافات.التعليم في قسم  والمادة( جرةاله ,اللغةالتعلم و التعليم ) كجزء من ورشة

 جميع بعد بين حتى األن التواصل الطلبلة. ومع ذلك، لم يتم لجعل المساواة ممكنة بين طرق عديدة 

و مميز أن يجتمع في هذا اليوم أطراف مختلفة  يعملون مع بعض  شيء  لإنه  لهذا السبب, .المسؤولين

ركيز على "دمج" على مجال النشاط والمتطلبات، ينصب الت ا  م و الهجرة. إعتماديعلتموضوع اليناقشون 

، باإلضافة إلى النظر في ةالمتخصص النظامية سواحتياجاتهم اللغوية في الدر من خالل مراعاةالطالب 

ن لهذا اليوم سنتكلم ع ضراتنا. من خالل محامن مدراس بلد األمالتي جلبوها  خبرتهم التقنية السابقة

. أود مهاجرع الممجتالة الشاملة للمدارس في السياسات التنظيمية و التعليمية العامة و القضايا اإلجتماعي

                       .                          على هذه المواضيع كفكرة عامة قصيرة، أوال  محاضرةان اقدم 

يبدي بوضوح أّن الهجرة هو محور التركيز عنوان محاضرتي اليوم هو "مدارس المهاجرين". العنوان 

األساسي في هذه المحاضرة. لكن بنفس الوقت يجب ذكر أّن األفراد الوافدين )المهاجرين( ليسوا محور 

ننتمي إليها جميعا . بإمكاننا النظُر إلى الهجرةِ كنوعٍ  ذيهجرة والالتركيز الوحيد، وإنّما أيضا  مجتمع ال

شخاص المعنيين بها، والمتميّزيَن أيضا  كأفراِد بقدومهم من مختلِف المجتمعات من التحرك و التنقل من األ

ذي اإلطاراِت السياسية، االقتصادية، الثّقافية، اللغوية، الّرمزيّة و القطريّة المختلفة. هذه اإلطارات و 

ب النقاش عنها. بجاناختالفات األفراد الممثّليَن لها و سياقها هي أيضا  أحد النقاط األساسية التي يتّم 

ظواهر الهجرة، االستوطان و االستغراب يتّم أخذ أنواع أخرى من الهجرة في عيِن االعتبار. مثل الهجرة 

التي تمّكن أفرادها أن يحصَل على مكاٍن للسبات عند شخٍص محليٍ يتّم االعتناء به، و الهجرة التي يتّم 

عارف ضمَن حدودها، والهجرة المؤقّتة، والهجرة التي التحفيز على مهجٍر معيّن بسبب تواجد أقارب أو م

يتَم بها تبديل بلد الهجرة بشكٍل دوريٍ، و الهجرة الغيِر قانونية. وسوف يتّم ذكر أمثلة ضمن اإلطاِر 

الهّداِف للتحّدث عن ظواهِر الهجرة المختلفِة و جلبها إلى سياِق الحديث التي يجب اعتبارها على الّدواِم 

في الّسياقاِت السياسية والمنهجية التربويّة. مازاَل يتّم النظر إلى الهجرة في ألمانيا من زاويٍة ذو أهّميٍة 

مباشرة، سطحية و مبّسطة ضمن سياق االستوطان و االستغراب من دوِن التّحدث عن االختالفاِت 

 (.Schroeder/Seukwa 5102الجوهرية بين أنواعِ الهجرةِ المختلفة )
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مجتمعات الهجرة أبتدُء بالعنوان المفتاحي األّول في محاضرتي، الذي يؤّشر إلى  ضمن الحوار عن 

مجاٍل واسعٍ من الظواهر التي يتّم دراستها: اختالط اللغات وتطّورها كنتيجة منبثقة من حركات الهجرة 

(Pries 2010, Dirim 5102 ّو تكّون الهويّات المختلطة و العوالم المندمجة النابعة عن الت ،) نوع

(، Modood/Werbner (ed.) 2015 (1997), Ha 2005; Mecheril 5112االجتماعي )

(، Seukwa 5112تشكيل أنواعٍ جديدة من األفراد و التّكتالت االجتماعية وأيضا  العبر القومية )

وظاهرات العالمات الفارقة الشخصية المألوفة و األجنبية الغير مألوفة ضمن سياق الغربة و االنتماء 

(Battaglia 5112 (، وهيكليّات العنصرية والنّظام التحريكي خلفها )من وجهة نظر فردية و

 (.Fereidooni/El (Hrsg ).5102مؤّسساتية( وأيضا  آليّة محاربتها )

 

إّن الهجرة وصلتها بالخبرات و التجارب العالمية، البين الثقافية، الحياة العائلية الممتدة عبر المدن و الدول 

ارات المختلفة، والتسويق اإلعالمي عن الهجرة، و إمكانيات التواصل و التبادل الرقمية، و تكتّل و الق

القيّم و العادات االجتماعية الثقافية التي تتعارض أحيانا  مع بعضها البعض ضمن سياقات وظروف معيّنة، 

ل و المراهقين/ات بشكل و األديان تركت و مازالت تترك بصمة ذو طابعٍ محّرض اجتماعيا  على األطفا

مباشر و غير مباشر في المجتمعات المتكّونة كنتيجة للهجرة. استطاَع موضوع الهجرة أن يترَك بصمة  

ملحوظة  على المجتمع في أفٍق مختلفِة األبعاد وذلك يتّم مالحظته من خالِل دراسة تأثيراِت األحداث 

 ألفراد هذا المجتمع. العاداتعلى الّسلوِك و  الواقعة في أجزاٍء إخرى من العالم

نظريتي الجوهرية للتغيير اإليجابي للمدراس هو أّن هذه العوامل والظروف التستطيع أن تكوَن المحور 

و المؤشر الوحيد الذي يتّم البناء على أساسه في السياسة و المنهاج التربوي.. لذلك أعرُض الصورة 

مجتمعات الهجرة". ولذلك يجب أن يتّم إيجاد خطط و المعاكسة لهذه المدارس القطرية، إنها "مدارس 

 مراسم للمدارس التي يمكن توظيفها  لمواجهة هذه التحّديات بطريقة مجدية.

 

لفترة طويلة تّم مواجهة التحديات التربوية و التعليمية من خالل التقسيم المتجانس و المتماثل وفقا  لفئات 

المدارس وفق الصف و المرتبة التعليمية، و من خالل  العمريّة، و من خالِل توزيع طالب/طالبات

 اإلمكانيات والظروف التّدريسية المتوافرة الذين يتواجدون بها.

 

بريمن، على الرغم من الظروف االقتصاديّة الصعبة، حاولت أن تتخلّص من بعض األلقاب التي تّم لطم 

ل و الكادر التعليمي. ضمن توظيف هياك بريمن بها بما يخص الصعوبات التي تواجهها في مجال التعليم

مدرسيّة مختلفة وعلى نطاق واسع بشكٍل مكثٍّف، وأكتفي هنا بذكر تقديمي عن "الّشمولية" والنوع المدرسي 

" التي تمّكن طالب المدارس بالحصول على تخرج مدرسي متوّسط و أيضا  Oberschuleالجديد "

هو تنظيم الطالب وفق مهاراتهم الفردية و إمكانياتهم العلميّة  . الهدف02إنهاء الدراسة الثانوية بعد سن ال

 بأفضل شكل ممكن.

 

" المبنيّة على أسس الشمولية و االندماج كمبدأ Oberschuleلقد نجحت النوع الجديد من المدارس "

 ىجوهري للنظام التعليمي على مستوى بريمن بالحصوِل على القبول من قِبِل المسؤولين في المدارس عل

الّرغم من أّن التوظيف لهذه الوسائل لم يكن من الَسهل بسبب األسباب المادية و التمويلية و الموارد 

ق. بالرغم من ذلك، هذا النجاح أّدى إلى تعزيِز االمحدودة التي أدت إلى عدم التطبيق على كافة النط

ان تعّزز تواجدها في  ةرجاالتواجد االجتماعي وتوظيف األدوات المهّمة لكي تستطيع مجتمعات المه

 النظام المتواجد من قبل.

 

افة كب روس التحضيرية المتواجدة تقريبا  بريمن نجحت باستخدام موديل شبه متكامل األركان من الد

عن نوع المدرسة( بالمضيِ قدما  على طريِق الربط الهيكلي من الَشمولية و مدارس بريمن )بغّض النّظر

فقة لموضوع الهجرة و تواجدها المتمثّل اجتماعيا . إمداد الوقت التعليمي االندماج مع الحساسية المرا

لألشخاص المنقطعين عن الدراسة بشكل دوري وملحوظ ولألشخاص الذيَن عانوا من نقِص في الماّدة 

ة لعمري لزياررفع التقييد االتعليمية سابقا  هو أيضا  أسباب قوية وكافية التخاِذ إجراءات إضافيّة في سياق 
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كخطوة تّالية يجب مراعاة التفاصيل الدقيقة و المواضيع الحساسة التي تخّص مجتمعات  المدارس.

 عن طريِق أداء دراسة استجوابية على أرض الواقع بخصوِص أساسيات الّدروِس النّظامية. ةجراالمه

مدراس. صة لطالب الإنه يرتبط مع الّشمولية و االندماج نظرة مراعية للموارد المتوافرة التي تعتبر مخصّ 

باإلضافة إلى إيجاد المتطلبات والقدرات الناقصة في النظام التعليمي المدرسي، ضمن نطاق هذه الدراسة 

يجب أن يتّم مراعاةُ النظام التدريسي األلماني التّقليدي ألنه لم يتّم أخذه بعيِن االعتبار سابقا . الفكرة 

ت متعددة )غير أوروبية( لتأمين التجاوب التدريسي بخصوِص المتواجدة حاليا  هي أن يتّم استخدام لغا

ضمن سياق مادة المنطق الّرياضي الذي يتّم تدريسه أيضا  في مختلف المدارس  الرياضيات مادة حلول

دوليّا  ذو التّوجهات السياسية المختلفة و التاريخيّة في مناطق أخرى من العالم وأيضا  مع مراعاة المعالم 

تاريخ األلماني. مع أخذ ذلك بعين االعتبار، نجُد أّن الهجرة بالفحِص بدقة و إمعان النظر على المختلفة لل

فهمنا الحالي عن المدرسة بصفتها "مدرسة تمثيلية عن الدولة"، وفهمنا عن الدروس التي يتم إلقاؤها التي 

األلمان  أساسي فقط من قبل تصّب اهتمامها بشكل أساسي على الّسياقات األلمانية القطرية المألوفة بشكل

ة لتشكيِل ئا  سهال ، لكنّه بالنّهاية فرصشي سباإلضافة إلى الوسائل التعليمية التي يتّم استخدامها. إّن ذلك لي

نظام تعليمي شبه دولي لكل األطفال و المراهقين/المراهقات في ظّل العولمة. تقديم المواد التدريسية 

لمعلومات لألطفال و المراهقين/المراهقات هو فكرة أخرى تستحّق التوظيف باستخدام لغات متعّددة لتيقين ا

ليستطيع طالب المدارس وعائالتهم التجاوب مع ما يتمّ تلقينه إلى حين أن تصبح مهاراتهم اللغوية األلمانية 

 كافية للتواصل بها عوضا  عن لغاتهم المتحّدث بها ضمن نطاق األسرة و في المنزل.

 

رب والخبرات التدريسية المتوافرة من بلداٍن مختلفة التي تمتلك طواقم تدريسية ذو خبرة في مراعاة التجا

التعامل مع أنظمة تدريسية يتّم التركيز بها على طالب ذو خلفية غير قطرية هو أيضا  ذو أهّمية يجب 

ها الفريد مشروع االستفادة منها. في سياق ذلك سوف نستمع تاليا  من ياسمين حيريتاني وهي تتحّدُث عن

المعني به الطواقم التّدريسية من سوريا المتواجدين في بريمن. األوقات التدريسية المرنة وإعطاء وتوسيع 

نافذة الوقت التعليمية تساعد الطالب الوافدين إلى تلبية احتياجاتهم التعليمية بما يناسب النظام التعليمي 

 األلماني.

 

علومات في صفوِف التّاريخ، الجغرافيا واالندماج تحفَز أيضا  التّغيّر إعادة التفكير بأسلوب تلقين الم

اإليجابي الذي يمكن أن يحدث في أركاٍن أخرى من العالم، وذلَك ابتداء  من الصفوف االبتدائية إلى صفوٍف 

ن م الحقة، باإلضافة إلى قدرات التواصل بين األطفال والمراهقين المحليين والغير المحليين )القادمين

خلفية الهجرة( الذين واقع حياتهم هو ذو أهمية ال يمكن نكرانها في الوقت الحاضر والمستقبل. وبشكٍل 

موازي يتوّجب من هؤالء الَطالب التجهيز الفردي ومراعاة األساسيّات التعليمية البديهيّة كما هو الحال 

يِق ذلك الّرسمية الّدينيّة المسيحية. ولتحقبما يخض استخدام األبجديّة الالتينية والتّقويم المسيحي والعطل 

يجب إيجاُد وسائٍل مراعية للمعلومات المتوافرة مسبقا  عند هؤالِء األفراِد بما يناسب السياق المحلي أّوال  

 والقطري ثانيا  ومع مراعاة التقاطعات بين الحياة العملية واألّكاديمية لتحقيِق ذلك.

 

لدروس والمواد التعليمية التي يتّم تدريسها )راجع نتائج دراسة الكتب إعادة النظر ومراجعة محتويات ا

للبحوث ضمن إطار الكتب  Georg-Eckert-Instituts" لمؤسسة Schulbuchstudieالمدرسية "

( ضمن سياِق وسائل التواصل  مع الوالدين على سبيل المثال )الوالدان ذو قدرات لغوية 5102المدرسي 

نفيهم من هذه المعادلة(، أخيرا  وليس أخرا  موقف الكادر التعليمي تجاه األطفال  ضئيلة أو منعدمة يتمّ 

والوالدين القادمين من خلفية الهجرة. ألّن الدراسات التي ليست بقديمة أظهرت تأثير آراء الكادر التعليمي 

يَن رس القادمبما يخص موضوع الهجرة على الجو التّعليمي والنجاح والتحصيل الدراسي من طالب المدا

من خلفية الهجرة، وكيف أّن اآلراء الّسلبية المنبعثة من الطاقم التدريسي يمكن مالحظتها من الّطالب، 

حيث أّن هؤالء الّطالب يفقدون اإليمان بقدراتهم وذكائهم، ويفقدون إيمانهم أّن إنجازهم الدراسي يستحق 

                 .                         (SVR 2017)االحترام 

 

أنه من واجب المدارس أن تواجه اآلراء المفّرقة عنصريا  والعالمات العرقية. المعني بذلك أيضا  هو 

النّقاش االجتماعي الذي يعتبر الهجرة تهديدا  ضّد استقامة الوحدة الوطنية ومؤذية للثقافة والحضارة 
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لقومية الجديدة، كما هو الحال مع الالغربية، وأّن ال تتراجع عن موقفها في مواجهة التحّديات ا AFD 

بما يخّص عدم االنحياز الّسياسي من الكادر التعليمي. التّعليم الَسياسي في مجتمعات المهجر هو مهّمة 

                                      اليمكن إنكار أهّميتها من قبل المدارس.

 

                                       ل األخرى.الدوّ لم من بإمكان ألمانيا وبريمن في سياق هذا الحديث التّع

 Transnationale Mobilität inإنّنا نحاول ضمن نطاق مشروع "المرونة الحركية الشبه دولي" )

Schulen (TraMiS استخدام أمثلة متواجدة على أرض الواقع في الواليات المتحدة، إيطاليا، السويد  

في هذا المشروع أمثلة عن النجاح في ألمانيا، حيث نرى مختلف أنواع المدارس  وكندا. لكننا نرى أيضا  

ذو الخلفيات المختلفة التي يمكن اعتبارها كأمثلة جيدة في التعامل مع احتياجات ورغبات الطالب 

والمراهقين ضمن نطاق المدينة ونظامها االفتصادي. إننا نستطيع أن نرى على سبيِل المثال كيف هو 

في ثانوية  الحال Alexander-von-Humbold-Gymnasium في   Bremen-Huchting ،

مؤخرا . هذا الشيء لم يكن  مخصصة للطالب المهاجرينسنين عروضا   01التي تقّدم منذ مّدة تتجاوز ال

 امل معوَن إبداَء قدراتهم في التععهذِه الغايِة حتما  والذين يستطيممكنا  لو لم يتّم اختيار الطاقم التّدريسي ل

)المدرسة الثانوية الجديدة في  ي مدرسة نوياحيث أن ف .اللّغِة األلمانية بصفتها لغة  أجنبية  لهوالِء الّطالب

كروبلنكين( طريقة الترحيب باللغات األلمانية و االنكليزية و التركية جزء من احترام الثقافات االخرة و 

لم بدون عنصرية و كذلك يتم مساعدة أولياء األمور التعبير عن الترحيب بالجميع و المساعدة في التأق

بالتحدث مع المعلمين بلغات اخرى قدر المستطاع حتى يستطيع المعلمين و األهل العمل مع بعض من 

أجل الطالب. هذه أمثلة تعطي األمل في أن التوجه المدرسي في بريمن يتجه نحو مسار جيد و موقف 

                                                                                 .                 جميل حول الهجرة

في السويد عن تعدد اللغات و إن لغة البلد ال تُتقن  (تاميس)يمكن العثور على أمثلة أخرى في مشروع 

ة مثال عملية ممكن ا  والتطوير للطالب المهاجرين حديثعند الدخول إلى المدرسة. حيث تكون حالة التعلم 

لغة ودورات الويب لتؤهل المعلمين ليتمكنوا من تقييم مهارات الطالب دون معرفة  22رسم الخرائط بـ 

مشاريع مثيرة لإلهتمام لمساعدة الطالب المهجرين مثال  في نيويورك )الشبكة  اللغة السويدية. يوجد أيضا  

الثانوية(. يمكن العثور على أمثلة للتعاون بين الدولية للمدارس العامة( أو في تورونتو )مدرسة جرينوود 

المدرسة و أولياء األمور بطرق و أبعاد متعدد في المدارس ومنظمات المهاجرين في تورونتو أو وينيبيغ 

المدرسة. هذه / كندا، حيث تتيح خدمات الترجمة الهاتفية اإلتصال باآلباء بجميع اللغات المنطوقة في 

ُ األمثلة أكثر شيو لهجرة أو التنقل و هذا البلدان والمناطق التي لديها سنوات عديدة من الخبرة في افي  عا

 وتعايشا   في ألمانيا. التعدد األجتماعي و الثقافي هو احد المفاتيح لجعل المجتمع اكثر تأقلما   ا  يطبق أيض

ولياء األمور. جد انظمة لدعم و توجيه المهاجرين الجدد مفيدة  للتعاون بين المدارس و أامع بعض. تو

 لقد قدمت كندا مثاال  جيد ا هنا مع ما يسمى بالعاملين المجتمعيين والثقافيين في المدارس، وقد قدم نجاحا  

، كما توصلت أنا أيضا  إلى هذه القناعة عندما كنت أُكمل البحث في هذا العمل. بالمناسبة، يعتبر جيدا  

اجرين جدد" في السنوات األربع األولى من الطالب في تورنتو ووينيبي، حيث أجريت بحثي، "مه

هجرتهم ولهم الحق في الحصول على دعم خاص باللغة اإلنجليزية كلغة ثانية. في مقاطعة أوتاوا يتم 

تعليم اللغة اإلنجيليزية كلغة ثانية ليس فقط في أول سنتين و إنما على مدار خمس الى سبع سنوات، ليكن 

دروس النظامية و التمكن من اللغة و التفوق أيضاُ. هذا يعني أيضا  بمقدور الطالب من المشاركة في ال

توظيف المزيد من الموظفين المؤهلين، وهذ الشيئ غير متوفر في بريمن حاليا  و بالكم الهائل، لذلك يتم 

االستعانة بالطلبة الجامعيين و التدريس بما يدعى بمدارس المقاطعة. يوجد العديد من المشاريع في أماكن 

مختلفة تدعم فكرة أن المدارس هي مراكز إجتماعية و ثقافية، مثال الحرم الجامعي في بريمن و جامعة 

برلين و هيرتين و مانهايم و فرويدينبيرك. تم استلهام فكرة ورشة العمل للتعليم من الجمعية الكندية 

"الهجرة كفرصة" و ليس  للتعليم. من خالل هذة الفكر أود ان أُنهي محاضرتي بأن تكون النظرة للهجرة

.                                                                                                            شيء فارغ  

  .                                                                                                      شكرا  جزيال  
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  تجارب المعلمين –األستيفادة من التنوعية في مناهج بريمن 

 

  
                          Jasmina Heritani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التابعين لفئات مهنية مختلفة و ،ندماج المعلمين الجدد في المدرسةإيتم األعتراف ب الحالي الوقت في

  الذين . أما بالنسبة للمعلمين األجانباألوروبي التحادا من مختلف دول بمؤهالت المعلمين الذين تخرجوا

الء فهؤ .اآلن حتى بحث أي في األعتراف بهم يتم لم تعليمهم،  وأكملوا األوروبي، االتحاد تخرجوا خارج

 .بلدهم األم في عمل خبرة إلى باإلضافة ,أجنبية لغات يضا  عن تعليمهم األكاديمي يتحدثون أ المعلمين بعيدا  

  266.251 تقديم تم 2116 عام في. سوريا من سنوات هم عدة منذ المانيا إلى فروا الذين جئينالال معظم

 ألمانيا، في اللجوء لطلبات األولى المتقدمة  الدولة سوريا جعل مما سوريين، مواطنين قبل من لجوء طلب

  المكتب راجع) اللجوء الموجودين في المانيا  طالبي جميع من ٪36.2 السوريون المواطنون شكل حيث

يحملون شهادات اكاديمية، بما   السوريين من . العديد [2116رئيسية] أرقام  والالجئين للهجرة االتحادي

                                              .ألمانيا في عمل فرص عن الذين يبحثون بشكل مستمر المعلمين فيهم

 

           

 QBZلمشروع اإلرشاد التربوي في  ةرئيس  
Morgenland  2117منذ مايو. 

 
قام الفريق االستشاري بتقديم المشورة لمئات 
من األشخاص خالل السنوات القليلة الماضية 
ورافقتهم في عملية اإلعتراف والمؤهالت 
وصوال  إلى سوق العمل. تشرف ياسمينة 

ا على مشروع "تدريب المعلمين  حريتاني أيض 
مدرسون سوريون في مدارس بريمن" في  -
كز تعليم الحي، والذي يتعاون مع خمس مر

مدارس ثانوية في بريمن، كما تم منحها من 
قبل المؤسسة األلمانية إلعانة الطفل في عام 

2116. 
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يمكن مالحظة تنوع ثقافي كبير في  ،الذي حصل بسبب الهجرة الكثيفة لحوظالم االجتماعي التغيير فنتيجة

 طاقم أعضاء القدرعلى بنفس هذا ينعكس ال ,ذلك ومع. األكاديمية المؤسسات لمعظم التشكيل الطالبي

                                                                                                             .ألمانيا في التدريس

 التعليم نظام في سوريا في المتخرجين  المعلمين أندماج يتم ال لماذا  :نفسه يطرح التالي السؤال فإن 

    األلماني؟                                                                                                                    

المجال ؟                                      هذا في المتاحة الخيارات هي وما باالندماج المتعلقة العوائق  هي ما  

المعلمين و كيف يعمل النظام التعليمي في سوريا؟                                                    تأهيل يتم كيف   

؟                                                   السوريون المعلمون بها ميزيت التي والمهارات الكفائات هي ما   

إلى الدعم ؟                                                                                 يحتاجون فيها المجاالت أي في   

                                                                                                                         

في  السوريين المعلمين نموذج خالل من الخارج المتخرجين فيالمدرسين  جادمنأل غوتنغن نموذج

                                                                                                               المدرسة.       

ستكمال و مواللة ألاالساسية  االحتياجات تحديد فيه تم تجريبي مشروع هو المعلمين تدريب  مشروع

 ة تم تنسيقهافردي الكفاءة و تصويتات علىيعتمد  المعلمين كما أن اندماج. من أجل اهداف خالة التعليم 

 عن رغبتهم واهتمامهم أعربوا الذين نللمعلمي  التدريس خبرات من التحقق تم كما .مراحل أربع على

بمؤهالتهم  الرسمي االعتراف  بدأ ،ذاته الوقت في. مميزة مقابالت خالل من المشروع في بالمشاركة

                                                                                                                    . م االكاديميةهوشهادات

 ةمكتب عن طريقة وخبراتهم يلية االعتراف بشهاداتهم االكاديمأ خالل الدعم والمساعدة من توفير

                                                          التعليمي. الند مورجن مركز في التربوي رشادواأل التوعية

أجل أعطائهم  من إليهم الولول يتم ال لذينا األشخاص عن البحث هو التعليمية االستشارة من الغرض

لولول الى ل ودعمهم ومرافقتهم ،معهم تعليمية خطة وضعباالضافة الى  ،همتعليمفُرص لمواللة 

                                                                                                                         فهم.اهدأ

 في المكتسبة و المهنية الجامعية بالمؤهالت عترافواإل ومتابعة التعليم المهني المهنية المؤهالت عبتل

كما  .خارج األتحاد األوربي ة للمعلمين السوريين و جميع المعلميندورا  هاما  في عملية األستشار الخارج

 عملية خالل من حقا  ال تهممصاحب في بداية المرحلة التحضيرية و مكثف بشكل المعلمين مرافقة تمت

 قبل من األلمانية اللغة دورات و دورات لمواللة تعليمهم اختيار أثناء دعمهم وبمؤهالتهم  عترافاإل

البيانات  على بناء   األلمانية اللغة ودورات التدريبية الدورات هذهاختيار تمو  التربوي األرشاد مكتبة

بعمليات  تقوم كانت هيئة إلدار الشهادات  هذه المرحلةخالل و  ،العملية المرحلة في واالستطالعات 

ما كان هناك دعم إلعادة التوجيه المهني أو عند التسجيل في الجامعة  غالبا   ،أستشارية مكثفة بعد التدريب

                                                        في ألمانيا.   ل الحصول على االعتراف بشهادة التدريسمن أج

                                                                                               العملية: المراحل لتصميم نموذج

ن تطوير هذه أل البحث العلمي المذكور أعاله، يجب على المعلمين أوال  النجاح عمليا   ذمن أجل تنفي

ومقابالت  شراف الدعم العلميإو  ط من خالل المعلمين النشطينفق المجموعة و  التعمق في العمل يتم 

                                                                                                               .    التصوير بالفيديو

 من كل في مستمر بشكل اركينالمش احتياجاتجراء استبيان واستطالع عن إ تم المقال، بداية في ذكر كما

 في المدرسة؟ في الوضع كان كيف مثل؛ أسئلة االستطالعات واالستبيانات  تضمنت. التعاونية المدارس

 المعلمتوظيف  يمكن والمساعدة الدراسية وأين  الدعم إلى الطالب أو المدرسة احتاجت المناطق أي

                                                                                                  الختصاله؟ وفقا   السوري
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 نأ التاكيد في االستبيان كما تم  .للمعلم العملية المرحلة قبل تعاونية مدرسة كل مع األسئلة هذه توضيح تم 

 هذه. بها ايةودر  يكن على معرفة  لم مادة في بالتدريس يقوم ولن لمهاراته وقدراته وفقا   يعمل المعلم

 تحديد أجل من إستكمالها  المشروع إدارة فريق على كان التي المهام من العديد من واحدة سوى ليست

                                                        المعلم. وإمكانات وقدرات  المدرسة حتياجات الموجودة في اإل

                                                                                     " العملية المراحل لتصميم نموذج " 

 الطالب دعم الجهود في مساعدة و من جزءا   تعد والتي التدريس، خبرة اكتساب يتم ,األولى المرحلة في

ة األلماني باللغة مستوى المعلمين ألن األم بلغتهم أو اإلنجليزية باللغة أيضا   الدروس هذه تنفيذ يتم. األجانب

                                                                                                          .(األكثر على) 1هو ب

 عقد يتم. مختلفة جنسيات من للطالب مساعدين كمدرسين بالفعل المعلمون يعمل ,الثانية المرحلة في

 اللغة تأهيل يستمر. إضافي دعم على للحصول المعنية األللية باللغات وكذلك األلمانية باللغة الدروس

 ألن مستبعدا   يزال ال النظامية  الدروس في استخدامه أن حين في ه المرحلة،ذه مع بالتوازي األلمانية

                                                                      بعد. كافية ليست المعلم لدى األلمانية اللغة مهارات

 في نفس األلمانية اللغة دروس تستمر بينما بديلين كمدرسين المعلمين توظيف يمكن ,الثالثة المرحلة في

 المرحلة في الكاملة التدريس وظائف مع وتوظيفهم للمعلمين الكامل الألندماج هو ذلك من والغاية . الوقت

                                                                                                                          .الرابعة

  يمكن اللغوية، مؤهالتهم وقدراتهم  إلى باإلضافة، مصحوبين المعلمون يكون طيلة هذا الوقت كله

 و المحتملة شاكلالم حل على لمساعدتهم دعمهم يشمل وهذا. وتطويرها األخرى عتراف بالمؤهالتاإل

                                                                                      .الالزمة اإلضافية المهارات كتسابا

                                                                                 المعلمين: تدريب مشروع من تجارب

 لمعلمينا لتأهيل يؤدي أن اليومية المدرسية الحياة في لمعلمينا ل بإدماجالعملي الذي يتمث للجزء يمكن

 لكل أيضا   المفهوم هذا يسمح. العملية الخبرة كتسابإ إلى باإلضافة األلمان زمالئهم مع التفاعل و األجانب

 مكمعل عالجي، كمعلم ،مساعد كمعلم) المستقبل في بالضبط نفسه يرى منصب أي في بنفسه يقرر أن معلم

الدعم   يقدمون الذين أولئك المعلمين رافق العملية، الخبرة كتسابهمإ أثناء. (معادل كمدرس أو بديل

مات بشكل وكان باإلمكان استخالص المعل و عن طريق توثيق التجربة العملية بالفيديو العلمية والمساعدة 

 للتوعية التعليمية االستشارات من مستشارون ذالك ولىت ,المطاف نهاية في. جيد وتقديم المشورة الهادفة

 مشروع عن المسؤول الباحث من وكذلك, المدرسة وإدارة المدرسة و التعليقات منأالتقييمات  على بناء  

 التدريب برامج إلى المعلمين توجيه من للتوعية التعليمية االستشارات مستشارو تمكن ,المعلمين تدريب

             في المعهد الوطني للمدارس في بريمن.                                    المثال سبيل على ,المناسبة

 بريمن، في مدينة  المدارس في العملية الخبرة كتسابإل الفرلة المعلمين  منح هو مشروعال هذا من الغاية 

 والمراهقين األطفال ودعم السوريين، المعلمين حتياجاتإ و ستطالعات لمهاراتإ ستبيانات  وإجراء إ و

                . اللغات متعددة بكفاءة ينمدرس توظيف خالل من أو/  و إضافية دروس خالل من المدارس في

. بعد المدرسة إلى طريقهم يجدوا لم ألمانيا في األجانب المعلمين من كبيرة مجموعة هناك هذا اليوم، حتى

من نظام التعليم في المدارس  مخاوف سبب وجودب أو مؤهالتهم و بمهاراتهم االعتراف عدم الى يعود وذلك

 رائع أنه أمر"لذلك . بمفردهم تدريب على للحصول السعي من السوريين المعلمين منعما ي اهذ. االلمانية

م اااللتحاق بالنظ كيفية يعرفون ال الذين السوريين المعلمين من الكثير يساعد ألنه ,المشروع هذامثل  بدأ

                                                                                                                .  "مي هناالتعلي

 الخطوات التخاذ وفرلة إيجابي بأن هذه الخطوة تعتبر دعم المشروع في المشاركون المعلمون قال 

 أنهم المعلمون المشروع، ذكر من كجزء أجريت التي تالمقابال خالل. و بريمن المانيا في كمدرس األولى

 الالحق المؤهل يسعى أن يجب ، ذلك ومع. التأهيل بعد ما وممارسة عملية للخضوع استعداد على سيكونون

األلماني  المعلم لمؤهالت معادلة أنها على بالمؤهالت العلمية السورية اإلعتراف هدف تحقيق إلى

                                                                                                                               .بالمدرسة
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     يعمل الذي الشخص...  االندماج أرض الفرص، أرض الشخصي، رأيي هذا الفرص، أرض هي مانياال"

 ،... كأكاديميين ، معلمينال نحن كمحترفين، لكننا بذلك، القيام يمكنه جهدا   يبذل الذي ،ناجحا   سيكون بجد

 أشكال من شكل وأي وتحصلينا العلمي،  بشهادتنا االعتراف أشكال من شكل ألي كمعلمين جاهزون نحن

 ولكن لالعتراف، منا مطلوب هو بما نقوم الجامعة، في الدورات أشكال من شكل وأي الدراسية، المناهج

 من نبدأ...  جامعات  كخريجي مهنتنا وممارسة والتدريس مدرسةال إلى الذهاب نريد نفس الوقت،  في

 النهاية في بحيث الصحيح، االتجاه في وهنا نحن  نسير  بخطوة، خطوة ونمضي معلم إشراف تحت البداية 

 فسن سلكنا فقد النهاية، في بشهادتنا عترافاإل تم إذا هنا، بالتدريس لنا ويسمح بها معترف شهادتنا تصبح 

ر من االشياء التي لم هناك الكثي أعلم ان شخصيا   وأنا ,المنهج نفس واتبعنا لماناال اتبعها التي الطريقة

   ."                                                                                                                  نتطرق لها

 تم اآلن، حتى. األلمانية المدارس نظام في السوريين المعلمين دمج في المتمثل هدفه المشروع حقق هذا 

   Gröpelingen         . المحلية التعليم سلطة قبل من المشروع في شاركوا الذين المعلمين من ثالثة تعيين

 إعانة مؤسسة ستوالل. بريمن األلمانية األطفال إعانة مؤسسة من المالي الدعم بفضل المشروع تنفيذ تم

 الدعم وتقديم للمعلمين مهنية آفاق فتح أجل من الخصولية، الدروس على التركيز مع دعمها، فلالط

                                                                              . المدرسة خارج والشباب الذين هم  لألطفال
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لمساعدي اللغة وعملهم وما الذي يمكن أن تتعلمه بريمن من النظام . األستفادة من خبرات التعليمية 6

                                                                                                                    السويدي؟

 

  

 

 

 

 

                                                                                   ملخص عن نظام التعليم السويدي:

.مدرسةلنظام التعليم السويدي أنه يمكن للطفل ابتداء  من عمر السنة الذهاب إلى ال مميزةمن السمات ال  
تم إدراج قانون إضافي، حيث أن األطفال الذين في عمر السادسة ملزمين  ٩١٠٢كما أنه منذ خريف 

تكون الدروس خاصة ومجانية وتشمل معظمها أعمال  مدارسفي هذه ال. وهناك مدرسةبالذهاب لل

اإلبداعية وتسلية لألطفال، أما إبتداَء من سن السابعة فيبدأ األطفال بالذهاب للمدارس الشاملة، التي هي 

إلزامية، حيث يسري التعليم هناك من الصف األول إلى التاسع، ومن ثم يذهب معظم الشباب إلى  أيضا  

الثانوية لمدة ثالث سنوات بعد المدرسة الشاملة، ويمكن للوافدين الجدد الحاصلين على اإلقامة  المرحلة

قبل نهاية فصل الربيع. أما بالنسبة  ا  عام ٩١ي العام الذي يبلغون فيه الدائمة أن يبدأوا تعليمهم الثانوي ف

. باإلضافة لذلك توجد عاما   ٠٢ه لطالبي اللجوء فيمكنهم بدء تعليمهم الثانوي في العام الذي يبلغون في

بالتأكيد متطلبات أخرى، حتى يتم االعتراف بالشهادات المدرسية لهؤالء الطالب، التي حصلوا عليها في 

                                                                                                    بلدهم األصلي.

قوم بإعداد الطالب وتجهيزهم للمرحلة الجامعية أو لمرحلة السنة التحضيرية للجامعة المرحلة الثانوية ت

                                                                                أو ليتم قبولهم في مركز تدريب مهني.

                                                    بلغة األم:                                               لتدريسا

يلغتهم األم فب، الذين تختلف لغتهم األم عن السويدية أن يتلقوا تعليمهم  البالغينالشباب يمكن لألطفال و  
                                                   .االبتدائية والثانوية وجميع انواع المدارس األخرى المدارس

:                                                                                    الغرض من التدريس باللغة األم  

وتوسيع الكفاءات اللغوية المزدوجة  (للغة األم)تهدف الدروس باللغة األم إلى تعزيز المهارات اللغوية 

                                                                   .  لديهم وتعميق المعرفة بثقافة وحضارة المرء

ومن الجوانب المهمة للتدريس باللغة األم هي المقارنة لغويا  و ثقافيا  بين الغرف الناطقة بالسويدية و 

طبعا  في الغرف الناطقة باللغة األم, و غالبا  ما يكون لدى المدرسين خلفية ثقافية مماثلة للطالب الجدد. 

Henni kesak   

 في ٩١٠٢ منذ ُمدّرسة

 في  Linnaeus جامعة

 التربية علوم قسم

 السويد Växiö ,والتعليم
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املة بالمجتمع الحالة الطبيعية يكون لدى هؤالء المعلمين مهارت متميزة في اللغة السويدية و معرفة ش

                                     السويدية.             

                                                                                     :لحق في تلقي التعليم باللغة األما

خرى غير أحد الوالدين يتحدث على األقل لغة أفي شرط  ,مالب أن يتلقى الدروس في لغته األيمكن للط 

ه ال أن ويتم التحدث بهذه اللغة بشكل يومي )يتم استبعاد األطفال والمراهقين الذين تم تبنيهم أي السويدية،

ل والشباب الذين يرغبون األقل خمسة من األطفا ناك علىيجب ان يكون ه(، تنطبق عليهم هذه القاعدة

            بالبحث عن معلم مناسب.                                        ي يقومكل، اتاللغ علموا أحدأن يت

اختيار لغة  في هذه الحالة أن يتم غير السويدية، فيجب وأما في حال إن كان في المنزل أكثر من لغة أ

في التعليم باللغة  أما الطالب الذين ينتمون إلى أقلية لغوية وطنية، فيتمتعون بحقوق ممتدة قط.واحدة ف

في المنزل باللغة األم أو من أن  سواء  من شرط التحدث يوميا   ا  األم. وباإلضافة لذلك فهم ُمعفون تمام

                                                      يكون هناك خمسة متعلمين على األقل يتحدثون هذه اللغة.

                                                                                                    :في مجموعاتالدراسة 

وغالبا  تكون  دورة لتعليم اللغةتنظيم ب ، تقوم المدرسةبلغة ما متعلالخمسة طالب أو أكثر في  رغبعندما ي

على الطالب الذهاب إلى مدرسة أخرى لحضور هذه  فيتوجببين عدة مدارس مقسمة  ه الدوراتهذ

                                                                                                               الدروس.

                                                                                                               التقييم:

الطالب  شارك ذاامادة تطوعية منفصلة لها منهاجها الخاص.  لغة األمتعتبر دروس  في المدرسة االبتدائية

ال تتغير مقارنة بالمقررات  عالماتمعايير تقييم  ال كما أن .ا  الحضور إلزامي ، يصبحفي هذه الدروس

                                                                                                . جهاالمن في األخرى

                                                                            :المساعدة في تعلم لغة األسرة )لغة األم(

من المدرسة  عداديةة على قبوله في المرحلة األفالمواف بعد لضرورةعند ا يتلقى الطالب الوافد حديثا  

تقييم معرفته  بعد . و ذلكمساعدة دراسية بلغة العائلة ،المدرسة االبتدائية أو المدرسة الخاصة ،اإللزامية

  على الطالب الجديد تلبية أدنى متطلبات المعرفة التي يجب هيالمساعدة هذه الهدف من  .12لمادة  ا  وفق

 تلك اللغةإذا كانت  لغة  يتحدث بها الطالبفضل أتقديم المساعدة الدراسية ب كما يتمتعلمها وتحقيقها. 

ودروس اللغة عدة في الدراسة والدعم التعليمي (. المسا1313: 2118العائلة )قانون  تختلف عن لغة

                                                 عروض للطالب الوافدين الجدد  ومتعددي اللغات. فقط العائلية هي
                                                                                               :هذه العروض هدافأ

 وتطويرأفكارهم لتنمية  تهم في البيتلغ أن نبيّن للطالب أهمية هذه العروض هيساسية من األ الغاية

تسهل تعلم لغات ومعرفة علوم ة األم ضافة الى أن تطوير لغباأل أدراك أصولهم،و متهوشخصيتهم لغ

لغة )كال اللغتين بالقواعد األساسية  و تعليمهملطالب لتتولى المدرسة مهمة تنظيم الدروس   كما جديدة.

كافة  و ماألتنمية المعرفة بلغتهم  و هو إعطاء الطالب الفرصة لتطوير هدف. ال(العائلة واللغة السويدية

                                                                                                .التفاصيل المتعلقة بها

                                                                              :نجاح ودعم التعليم  بلغة العائلةالعوامل 

                                                                 .عامةالبداية تقييم اللغة ومعرفة الطالب ال يتم في •

                                                          مع ظروف واحتياجات الطالب.المساعدة العروض  يتناسب• 

                                                   متعددي اللغات.لا طالب في التعامل مع خبرةالمدرسة لديها • 

                                                                                    ا .مع نمعلميالون مرشدييعمل ال •

ألية التعلم  ب من تطويرباللغة السويدية حتى يتمكن الطال و بلغة األسرةة يتم تقديم المساعدة الدراسي• 

                                                                                                        الخاصة بهم.
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                                                                                        :الدعم المساعدة للطالب الجدد

الدعم و  ونتلقيإلى السويد وال يمكنهم متابعة دروس اللغة السويدية  مؤخرا   أتواطفال والشباب الذين األ

يتم العمل بالتناوب في لغة األسرة وباللغة  كما .يتحدثون بهافضل لغة بأ ألم أوالمساعدة الدراسية باللغة ا

                                                                  .اللغتينمن  بكلمما يزيد من معرفة الطالب  ،السويدية

في  تكون حافزا  قويا  للطالب مما يؤدي الى التقدم و اإلجتهاد مأن فرصة فهم المادة بلغة األباألضافة الى 

 .مدرسةال باللغتين فيس ودرال لذلك حتى الطالب بأنفسهم أيدوا و عبروا عن أهمية. نظاميةالدروس ال

هم لالمساعدة يتم تقديم  ،للغة السويديةبادروس الالذين يجدون صعوبة في متابعة الطالب  ة لبعضبالنسب

                    .لكي يستمروا في التركيز على محتوى الدرس بدال من إهدار الوقت في الترجمة على الفور

على قييم أداء كل طالب ت قعن طري يتم، كيف ومتى يجب أن يتلقى الطالب المساعدة الدراسيةإن معرفة 

                                                                . ى، مع مراعاة حاجاته و التعليم الذي تلقاه سابقا  حد

 تقديم، و في نفس الوقت باللغة السويدية تدريس المادة ، يتمالجديد في المدرسة التي يداوم فيها الطالب

حتى يتمكنوا من  قررعادة  مع معلمي الم نموجهيال كما يتعاون م،لغة األالعليمي بالمساعدة والدعم الت

                          .هتقديم  الدعم  لبعضهم البعض ومنح الطالب أفضل فرصة للتعلم وتطوير تنمية  مهارات

 

                                       :                                 التحديات والصعوبات وعوامل النجاحأمثلة عن 

تحديات كبيرة للمدارس  سببمهمة معقدة يمكن أن ت سرةيعد تنظيم المساعدة والدعم الدراسي بلغة األ

 وفي حاالت ،مدرسةال نفس ومديري المدارس. في بعض الحاالت يكون موجهي التعليم موظفين في

، وغالبا  يعملون موجهي مركزية في البلديةالحدة وال من تقوم المدارس بطلب موجهي التعليم أخرى

التعليم، التابعين للبلدية في مدارسة مختلفة، و هذا ما يُصعب األمر باللقاء مع المعلمين بشكل منتظم 

                                                                                                                      .لمناقشة أداء الطالب

و بالمهارات لتعليم العثور على موجهي امن التحديات األخرى التي يواجهها مديري المدارس, هو  

ا. تامة باللغة والمادة المراد تدريسه معرفةعلى  الموجه التعليمي ن يكونأيجب  ، بحيثالمطلوبةالميزات 

 فيبشكل أكثر تنظيما  و تحضير للدروس بالسية المدارس واإلدارات المدر تقومأن  الضروريمن لذلك 

و ماتتضمنه من مواضيع بأكبر قدر ممكن من  قرراتمع معلمي الم عليمالوقت أن يعمل موجهي الت نفس

يكون  موجهي التعليم  مسؤولين عن ذلك  . بعدحتياجات الطالب بطريقة ترضي طموحاتهمإأجل تلبية 

بينما يكون مدرس المادة مسؤوال  عن تدريس المادة  ،مج العملتزويد الطالب بالدعم الكافي  حسب برنا

طويال  في تنظيم وتنفيذ  ا  ما  تتسم المدارس التي قطعت شوط ا  فة الطالب وتقييم الدرجات. غالبوتقييم معر

                                                             المساعدة الدراسية بلغة العائلة  بعوامل النجاح التالية:

                                                                   .يتم تشخيص  اللغة والمعرفة المتخصصة للطالب أوال   •

                                                     العروض المقدمة  مع ظروف واحتياجات الطالب . ناسبتت• 

                                                    ية وقدرة  في التعامل مع متعددي اللغات . المدرسة لديها قابل• 

                                                                                معلم الطالب. معموجهي التعليم تعاون • 

                                                                .وباللغة السويدية األملغة الالدروس بعطاء يتم إ• 
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التعليم عبر مقاطع الفيديو                    أمبد  

 

                       تم العمل بها في التعليم                                                 تجارب  

                                                                           في السويد وألمانيا

 

Nele  Hilfert                                                

 

                             

 

                                                                                                     األسئلة الرئيسية  

 ●                                                                                                         مقدمة 

  ●                                                         ما هي التحديات الرئيسية في الفصول الدراسية؟ 

 ●                                                                                  ما هو الوضع الحالي للبحث؟

فيميزات متعددي اللغات ما هي                                                 المواد الدراسية األلمانية؟ ● 

 ●                                          تعدد اللغات في الفصول المدرسية؟ل اإلعتماد الفعلي  كيف يمكن

 ●                                                             ؟االن حتىالتي تم االستفادة منها ما هي الخبرات 

                                            ؟   الوالدين بالفصول الدراسية  الفوائد من دمج و ضم هي ما● 

                                          للطالب؟              األكاديمي النجاح على تأثير بونوجي هو ما● 

                                                     بونوجي؟            الحصول على  للمدرسة يمكن كيف● 

 

                                                                                                               لمقدمةا

   المهاجر   الطالب ردو حضور . أخذ الجو وبيئة المدرسةإلى  حضور والموجودين ، تم نقل الأثناء التقديم

                                                                       .فيديو باللغة العربية قطعمن خالل مشاهدة م

  [https://app.binogi.de/l/hoeren :يمكنك مشاهدة الفيديو هنا]                         
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                                                                                              عن ماذا يتحدث الفيديو؟

 حول لمقرر الموسيقا  آخرون أنه مقطع فيديو تعليمي ، وتوقعالفيديومحتوى لم يفهم بعض المشاهدين  

ة، فتوصل الجميع ترجمة باللغة األلمانيمهذه المرة  ، و كانتخرىتم عرض الفيديو مرة أُ  ثم بيتهوفن.

                                                                                              الى مغزة الفيديو.  

                                                  الفيديو اآلن؟ عن ماذا يتحدث: مجددا   طرح نفس السؤال مّ ث
يديو الف متابعة تم علم األحياء. ثم ادةأن الفيديو كان عن "االستماع" لم المتواجد بعد ذلك حضورال  عرف

                                                                                                .   باللغة األلمانية

                                                              ؟التي يواجهها الطالب في الصفما هي التحديات   

بشكل يومي. يأتي الطالب من بلدان مختلفة   رسةالمدفي  يد من التحدياتالجدد بالعد الطالبيمر معظم  

خمين قادرعلى ت رغيبعضهم  حتى أن   وال يستطيعون فهم كلمة واحدة؛ لمقاعدإلى ألمانيا ويجلسون في ا

الموجود. يتعلمون اللغة في أول عامين في دورات معهد اللغة  )األلمانيا  السياقخالل من  درسالموضوع 

أن الرغم من ب. وغة ثانية( و البعض يرافقهم الحظ و يمكنهم الذهاب الى المدرسة النظامية  بوقت أبكركل

إال أن هؤالء الطالب ال ت )األلمانية كلغة ثانية( أساسيات اللغة األلمانية جيد ا في دورا البعض يتعلم

طالب مثل ال من المدرسة بمعدل جيد نفس الفرص التعليمية وفرص الحصول على شهادة تخرج  ملكون ي

 فهم يصعب عليهم لذلك بعد، بشكل كلي األكاديمية األلمانية اللغة يتعلموا الء الطالب لمااللمان. فهؤ

إلى  يؤدي أحيانا   هذا ما النقاشات التي تحصل في الصف، و  في والمشاركة المدرسية نصوص الكتب

                                                              اإلحباط.                                   حالة من

                                                                                                  

 

               الذي قام به جيم كومينز                                                              لبحثا نتائج

                                                  .على هذا الموضوع  منذ عقودجيم كومينز   يعمل علماء مثل 

و من  ،السويدفي بونوجي و مشروع جيم كومينز هامة بعد البحث الذي قام به تم استخالص ثالث نتائج 

اسسوا وبنوا مبادىء  من قبل التربويين والمعلمين الذين االعتبار عين في هذه النتائج فترض أن يتم أخذالم

                                                                                                          .التدريس

                                                                                : النتائج الثالث هي كما يلي 
                                                                  .طابق دروس المادة مع مستوى اللغةيجب ت

                                                          .أكثر على الطالب تطوير لغتهم األم األكاديميةيجب  

                                                   لألخرين.   ا  أيض مفيدا  جرين لطالب المهال مفيد كل ما هو 

                                        

 ،رزانطالبة تدعى لغة لاللهذا المعنى. هذا ملف تعريف  نتيجة األولى ملف التالي سبب أهمية الاليوضح 

اليومية واللغة الحياة  لغةاك إختالف في عملية اكتساب ن هنأ جيم كومينز قولي التي هاجرت من سوريا.

راحة تسأو في فترات اال عند التسوقعلى سبيل المثال  حاالت مختلفة،األكاديمية. نستخدم لغتنا اليومية في 

  .                                                  لصف و أوقات الفراغالمدرسية أو للتحدث مع زمالئنا في ا
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 ا  اللغة األكاديمية مطلوبة عندما نقرأ أو نكتب نصوص أما

            .النقاشات التي تحصل أثناء الدرسأو نشارك في 

 

 مأتيحت لرزان فرصة الذهاب إلى مدرسة في بلدها األ

ظهر المناطق ذات العالمات قبل أن تهاجر إلى ألمانيا. تُ 

بشكل  الزرقاء أنها تمكنت من تطوير لغتها األكاديمية

إلى ألمانيا  ا  باللغة العربية. لقد أتت مؤخر ا  كامل تقريب

بلغة الحياة  تتعلم اللغة األلمانية. بدأويجب عليها 

وجود أي الزاوية اليمنى السفلية في النموذج الم ،اليومية

 تثم تنتقل إلى األعلى بينما طور والذي تم اخذه كمثال،

 ر،بعد ثالثة أشه مهاراتها في اللغة األلمانية بشكل أكبر.

التحدث يستطيعون اآلن  معلميها وزمالئها بأنهم درك أ

و لكن على الرغم  .و فهم ما تريد التعبير عنه مع رزان

فإنها تفتقر إلى الكثير نظامية، ال  المصطلحات المدرسية و محتوى الدروسعندما يتعلق األمر بف من ذالك,

                                                          . لب  لفهم الدروسيحتاجها كل طا التي األكاديمية المفردات من

                               .المرأ الى ما يقارب سبعة سنين ألتمام عملية تعلم اللغة يحتاج زجيم كومينحسب 

لو  اللغة. عوائق بسببيستغرق وقتا  أطول   والتخرج  نظامية ال دروسوبالتالي فإن االنتقال إلى ال 

بلغتها األم  دروسلكانت قادرة على تعلم واستيعاب محتويات ال ات عديدة معا ،رزان تعلم لغ ستطاعتأ

 مباشرة استيعاب الدروس و بالتالي إلستطاعتإلى األلمانية بعد ذلك. معرفتها وما تعلمته  أوال  ونقل

مصطلحات التقنية بشكل قادرة على تعلم ال أيضا   انتكو ل ,للغة األكاديمية األلمانيةعدم اتقانها الرغم من ب

اعاله و وفرت على نفسها بعد  في النموذج الموضح جميع الفجواتق غالتمكنت من ألو. اسرع وملحوظ

      ذلك سنة كاملة من تعلم اللغة.                                                                                            

                                             في المدرسة؟ بشكل عملي   اتتعددي اللغمالتدريس طالب  كيف يمكن 

إستفاد منه المعلمين  تعليمي نمطكأساس وأنشأ  جيم كومينزالبحث الذي عمل عليه  نتائج  بونوجي استخدم

                                                                    . اللغات في عملية تدريس الطالب المتعددي

ت المواضيع التي يتم مناقشتها في الصف متعددة اللغاالمن خالل مقاطع الفيديو التعليمية ويتعلم الطالب  

م تطوير لغتهم األكاديمية األ و هذا ما يساعدهم في. أوال  باللغة األكثر معرفة بها و من ثم باللغة األلمانية

في مقاطع  وضع الترجمة تحت الشاشة  يمكن في نفس الوقت تعلم اللغة الرسمية في المدرسة، كما و

جديدة حول مواضيع  تعلم مفرداتها في أي وقت، والتي يمكن من خالل بونوجي التعليمية الخاصة بـ

                                                                                                         .المدرسية

بسبع لغات مختلفة )األلمانية واإلنجليزية والعربية  بونوجيفي برنامج مقاطع الفيديو التعليمية  ر حاليا  توفي 

لكي  ،لغات أخرى كما أن العمل مستمر في تطوير و أضافةوالصومالية والدارية والتغرينية واإلسبانية(. 

 برنامج بونوجي بتدريس المقررات التالية: مكما يقو لتعلم بلغتهم األم.افرصة  الطالب على يحصل جميع

نماذج  بناء  على )والتاريخ والجغرافيا والدراسات الدينية  الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم األحياء 

ل من خالمعرفتهم وما تم تعلمه وإكتسابه  . يمكن للطالب اختبار(أو قصص قصيرةلحاالت يومية 

  معرفةو تعزيز  تعميق ختلقة و هذا ليس فقط من أجلفي ثالثة مستويات م  اختبارات متعددة اللغات

                                          لتنمية الشخصية و تطوير الثقة بأنفسهم.  ا  أيض اد المدرسية بلالمو

               

                                                                     يةاأللمان دارسفي المفوائد التحدث بلغات عديدة 

بشكل   من خالل الدروس التقنية األكاديمية ةلغال أخرى يتعلمون يتحدثون لغات أجنبية الطالب الذين

فهم الطالب على  الءتساعد هؤ في مقاطع الفيديو الموجودة  أسفل الشاشة الترجمة كما أن. أسرع

كما ان معظم الطالب ال ينشغلون  تعلم اللغة بأكملها.مراحل  إلى تسريع  دة  مما يؤدي جديال حاتصطلمال
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بتعلم اللغة كثيرا ، فهم متحفزون لدرجة أنهم يبدأون منذ يوم األول في المدرسة  بتعلم المواد التقنية، 

                  .نحو المستقبل يةال كبيرة و نظرة تفائلفهوالء الطالب الذين هاجروا الى ألمانيا لديهم آم

 ة، بلتعلم الدروس بلغة األم و اللغة األلمانية في النفس الوقت، ال تساعد فقط في تعلم لغة أجنبية ثاني

 علم أو تحسينالعديد من الطالب لم تتح لهم الفرصة على اإلطالق لتألن أيضا  تطوير لغة األم أكثر, 

ن في يالمعلم و هذا ما يصعب األمر على معظم .الهجرة الصعبة بسبب ظروفاألكاديمية  األم لغتهم

الفرصة  معلمينالء الهؤ بونوجي يمنحالمهاجرين. ولهذا الطالب  أثناء تدريسهمالمدارس األلمانية 

                             الفردية. هماحتياجاتمراعاة بشكل جماعي مع  المهاجرين جميع الطالب دريسلت

تاثيرا  له  بلغات عديدةن أن التعلم تبيّ  ،في المدارس السويدية واأللمانية بونوجي مل معمن خالل الع

كتابة وظائفهم بسبب غير قادرين على مساعدة أطفالهم في أيضا ، فمعظمهم موراألأولياء إيجابي على 

                بونوجينامج أما من خالل بر .كثيرا   نظام التعليم األلمانيب في هذه الحالة وال يثقون عوائق اللغة

 ضمون الدروس و هذا ما يؤدي الىالوصول إلى مو  التدريس بالغة األم و الغة األلمانية(  يمكنهم  فهم)

                                        أطفالهم والتعلم معهم. ومساعدة خلق الثقة ومنح اآلباء الفرصة لدعم 

 يستفدون من نظام التدريس المتعددي اللغات بل أيضا  الطالب األلمان  ا  لطالب الوافدين حديثا ليس فقط

اإلنجليزية أو  أحد اللغات مثلمكن أن يتعلم هؤالء الطالب من الم فمثال   .المجتهدين لمتعلميناخاصة  

           .         لجدد استغالل ذالك الوقت في تطوير وتحسين لغتهم االلمانيةاإلسبانية، بينما يمكن للطالب ا

                                                                    حتى اآلن؟تي تم اكتسابها ما هي الخبرات ال

من  ٪41في أكثر من  ا  ويستخدم حالي 2114في المدارس السويدية منذ عام  بونوجي تطبيق نظام  يتم  

مدرسة في ألمانيا  في ثالثين العمل بنظام بونوجيبدأ  2116في السويد. منذ عام  المدارس الحكومية 

                                                                                                          .حتى األن

ر أكث من إنشاء في ألمانيا يم تمكنت بوابة التعل جيم كومينز من خالل المراقبة العلمية لعلماء دوليين مثل 

طور هذا النظام بشكال  سريع تختبارها في المدارس األلمانية. إ مقطع فيديو بسبع لغات مختلفة و 411من 

                                              ( المطالبة به.كندا وفنلندا وكينيا وتنزانيا  ت الدول األخرى مثل )و بدأ
الدولي للمدارس من أجل  تعليموكذلك في ال ا  الثانوية تقريب ا في كل المدارسفي ألماني بونوجي يُستخدم

                                                        . تخرجهم بشكل أسرعو التحضير للعمل إلعداد الطالب 

ة باستمرار بالتعاون مع المعلمين والمؤسسات المدرسي لعمل بها يتم تطوير المفاهيم الجديدة وإمكانيات ا

                                    بدا ما يسمى بمتي يتم العمل بها: إحدى الطرق ال و مثال على والجامعات

                                Flipped Classroom- Konzept 

في البيت عن طريق مقاطع الفيديو و من ثم يناقشون  حيث يتعلم الطالب محتويات المادة بأنفسهم 

                                                           ضيع في المدرسة مع زمالئهم و معلميهم.     الموا

                                            ؟ايجابيات التي حققها بونوجي ألهالي الطالب المهاجرين ما هي 

           المدرسية. ووظائفهم في واجباتهم طفالهمأعلى مساعدة  ينقادر الكثير من أولياء األمور لم يكونوا 

تمكنوا من متابعة دروس و تحسين أداء  ،مدرسة في السويدالفي المميز مشروع  ال هذا خالل لكن منو

                                                                                                           أطفالهم.   

و أجتهدوا أكثر من السابق عدد مقاطع الفيديو ضاعفوا من الطالب  من أحد نتائج هذا المشروع أيضا  أن 

بعد منح آبائهم الفرصة في متابعة حياتهم المدرسية و فهم دروسهم. كما شّكر في النهاية كل من الطالب 

                              .ل معهروا عن أهتمامهم و حبهم للعمواآلباء و طاقم التدريس هذا المشروع و عب

                                                        على النجاح األكاديمي للطالب؟بونوجي ما هو تأثير 

متعددة اللغات على المقاطع الفيديو التعليمية ال اتتأثير تم أختبار كنداستطالع بحثي في إ من خالل

ن الطالب الذين عملوا مسبقا  في مشروع بونوجي و بعض الذين لم يسبق تمت دعوة بعض مالطالب. 
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الطالب الذين تعلموا من خالل  رت النتائج أنأظه جي إلى إختبار في مادة الرياضيات.لهم التعلم مع بونو

                             مقاطع الفيديو في المشروع إزدات ثقتهم و كانوا أقل توترا  من الطالب األخرين.

                                                                                             تعليقات الطالب:بعض 

                                                                           

                    .         تعلمت من خالل بونوجي الرياضيات أحد الطالب:       لقد

.                              العمل مع بونوجي  أمر ممتع و سهلطالب أخر:            

 

                                                                       بونوجي؟    كيف يمكن للمدرسة الوصول إلى

ذا المشروع في المستقبل بالتعاون الوثيق مع المدراس لقد تم أنجاز أول الخطوات بنجاح و يجب تطوير ه

  و المدن. لذلك ندعو سلطات المدارس بتطبيق بونوجي في مدارسهم و التعاون مع الجامعات لتطوير 

                                                    .التعليم بشكل أكبر فيما يتعلق بالمحتوى و اللغة و الوظائف
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التعليم والتعلم اللغة: عرض لمفهوم ومواد ورشة +  ادةالم  

Fach*Sprache*Migration        Lehr-Lern-Werkstatt 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                             سيداتي سادتي األعزاء،

شكر جميع الحاضرين في هذا اليوم أن أأود  ,تعريف عن ورشة التعليم و التعلمبال أدقبل ان اب

                                                                                                                           ز.الممي

                                                                                              

 معرفةما يكون لديهم ا  وغالب السابقة مدارسهم فييتمتع الطالب في الدورات التحضيرية بخبرة تعليمية 

 سهلنل شتنا التعليميةفي ور ُمبّسطات بشكل يستخدام هذه اإلمكانإ. نحن نحاول أخرى بسبب الهجرةلغات ب

                                        .المدرسية قرراتالم محتوى اللغة األلمانية وتعلم تعلم الجدد على الطالب

العديد من المعلومات المتعلقة واد التدريس ومحتوى المون روتي ا  األلمانية يتعلمون أيض باإلضافة إلى اللغة

                                                                                         بالنظام التعليمي في ألمانيا.

 

Katja Baginski 

المدير التربوي لورشة     المادة, اللغة 

 و الهجرة

مخصصة في مجال التعليم الثقافي 

 المشترك في جامعة بريمن
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)لغة + مادة( و من ثم اشرح لكم عن وحدات التدريس  التعليم و التعلم  في البداية سوف أتكلم عن ورشة

                                                                       .التدريسية جلساتال ههداف هذأعن  ا  ضيأو 

في  ياسمين كاراكاشكولو بإشراف األستاذة  يجامعال شروع مالهي جزء من  التعليم و التعلم ةورش

خالل جواء و صفوف متنوعة. أفي  عمللل (قسم التربية)ة الطالب الجامعيين ، حيث يتم تهيئجامعة بريمن

 ادرسة ليحصلوالذين يتطوعون بعد الم تالميذ المهاجرينرسون مجموعة من الدَ دراستهم في الجامعة يُ 

تسمي ورشة التعليم و  كاراكاشكولو ستاذةجامعة بريمن. األ و يتم اللقاء في مقرعلى دروس اضافية 

ورشة  حضرون الدروس فييتلميذة و تلميذ 211. هناك حوالي "بالمدرسة الصغيرة في الجامعة"التعلم  

                                                                                                                .التعليم و التعلم

يتوجب عليهم زيارة محاضرة بعنوان  التعليم و التعلمالمعلمين العاملين في ورشة  أو )طالب التربية(

المكثف و بمساعدة من معلمين  كنوع من العمل .مدرسة"في ال جنسيات و الثقافاتال ديعدمت"التعامل مع 

التعليم و ورشة ب من الموقع السمي  يين في الجامعة، يستطيع الجميع الحصول على المناهج مجانا  تربو

بعد ظهر اليوم، لهذ سوف  المناقشاتجامعيين هذه المواد في األنترنت. سيقدم الطالب ال علىالتعلم 

                                                                              .شياء محدودةأقتصر بالتعريف فقط عن أ

 1-                                                              :الدروس التي تقدمها ورشة التعليم و التعلم  

كان هناك التدريس  2116نواع من الحصص التدريسية. منذ عام أشة التعليم و التعلم فيها ثالثة ور

حسب المرحلة الدراسية للطلبة و يوزعون على الصفوف. مثال الرياضيات  كالسيكي حيث يتم التقسيم

                                                                 .خرىمراحل األلطلبة الصف الثامن و األحياء لل

 2-                                                              :الدروس التي تقدمها ورشة التعليم و التعلم

و هذا العرض  ،)اللغة التقنية( ةالمدرس المستخدمة في اللغة األلمانية على تدريبال ،العرض الثاني

على سبيل المثال، استراتيجيات القراءة لنصوص الكتب نيات اللغة األلمانية. تعليم مهارات و ف يركزعلى

                                                                                   .و مواضيع مختلفة المدرسية

 3-                                                              :الدروس التي تقدمها ورشة التعليم و التعلم

ورة تحضيرية و / أو الذين يحضرون د عداديةهو عرض لطالب المدارس األ: اللغة + مادة عرض 

، على سبيل المثال يختارونها منتظمة. يتلقى التالميذ المساعدة اللغوية والدعم لمادة واحدة ا  ن دروسيتلقو

، حيث يمكن للطالب  مادة + لغةمشروع الكيمياء. نخلق فرص التعلم في كل من المدرسة األلمانية وفي 

أود  ,المختلفة في آن واحد. كمثال ةداعلم اللغة األلمانية ومحتوى المستخدام مهاراتهم الفنية واللغوية لتإ

                                     .أن أوجز استراتيجية القراءة التي يتم تناولها في جميع المواد في اللغة + المادة

                                                                                 :مع النصوص المساعدةلعمل ا
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هي استراتيجية يتم أستخدامها في برنامج اللغة+مادة للمساعدة في المساعدة"   النصوص" لعمل معا

النصوص لتقوية استراتيجية القراءة عند التالميذ في مواضيع  هذهم تقوية لغة المدرسة. نقوم باستخدا

                                                                                                     .مدرسية مختلفة

حتى ذلك الحين، لم تكن لدينا خبرة في دمج المواضيع من المدرسة كلغة ثانية و توصيل المفهوم الى 

.                                                                                                             التالميذ  

                                                                                        :هذه االستراتيجية هيخطوات 

المساعدة,                                                                      خطوات التعامل مع النصوص  

الجداول و العناوين و الكلمات المميزة(  )الصور و الرسومات و أستخدام و األستفادة من 0   

 مثال: ما هو موضوع الدرس؟ ماذا فهمت من الدرس؟ كيف توصلت الى هذه المعلومة؟ 

     .تحديد ما يفهمه الطالب من كتابه المدرسي 8

                           .على الصور في النص او حددها الكتاب المدرسي؟ : ماذا تفهم في صفحةمثال

                                                 باللغة األلمانية عبر األنترنيت. موثوقة التعلم من نصوص 3

؟                                            تحديد كل ما يفهمه الطالب بعد الشرح في النصوص األلمانية 2  

كثير من الطالب يأمنون أن الشرح بلغتهم األم ال .باللغة األلمانية ما يفهمه فقطيقوم الطالب بتحديد 

أحد التالميذ قال انه فهم كلمة "هطول األمطار"، التي لم يساعدهم الحقا  في فهم النصوص األلمانية. 

  .                                                            األلمانية باللغةد قراءة النص للمرة االولى يفهمها عن

يتم القراءة و العمل على النصوص الدراسية. الهدف هنا هو التخلص من  اللغة + المادةرات في دو

                               .ستراتيجية توفر فهم النص بسرعة ودقةإالخوف من نص كتابي و توفير طريقة 

                                                                                   :عديدة توصلنا الى التاليا  السباب

تدريس اللغة األلمانية  إلى أن ندماجمؤسسات األلمانية للهجرة واألتوصل مجلس خبراء ال 2116في عام 

التي يمتلكها التالميذ. الشيئ الذي ال نعلمه  معلوماتيؤدي إلى فقدان المهارات والفقط دون نقل المعرفة س

                                              :هوفي المانيا  المعرفة في حياة الالجئنة قول لجعن الالجئين على 

تُفقد الكفاءات اللغوية  ،تعيق النجاح في التعلم. وفي الوقت نفسه ت عديدة من تعلم اللغة األلمانيةإن سنوا

                          .تطبيقوالدعم وال للمنهاج والتقنية عند التالميذ مع مرور الزمن بسبب نقص الوعي

 ة.المستمر ةالهجر ةفي حال الكفاءة المفقودة تصعب على التالميذ من فهم و متابعة السياق التعليمي األلماني

يمكن أن تؤدي المعلومات الغير مستخدمة إلى ديناميكية سلبية من حيث الثقة بالنفس  ,باإلضافة إلى ذلك

                                                                             ت".وماوتؤدي إلى "دوامة فقدان المعل

من خالل التكامل التعليمي للكفاءات اللغوية  اي يمكن إثباتهتعن طريق المدرسة ال –إن تحفيز المعلومات 

ال والشباب في الفصل القدرة على تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التصرف لدى األطف الديه -والمهنية أ

بشكل خاص لألشخاص الذين اهتزت ثقتهم بنفسهم أثناء وبعد  ا  . يمكن أن يكون هذا التعزيز مهمالدراسي

                                                                                               من الحرب. الهروب

 :شرايبر و اسكينيوسركزية للشباب الالجئين. سأقتبس من علماء النفس غالبا  ما يكون التعليم ذوأهمية م

ستقالل يعطيهم القوة و اإل" وهذا ما يةي( للشباب الالجئين قويبدو أن رغبة الحصول على تدريب )أكاديم

                                                                                                   ".و يكونون فعليين
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بعد ظهر اليوم. عندما تم مناقشات المقررات من طالبنا الذين سيشاركون في ا  هذا ما سيتم تاكيده أيض

قال العديد: "هدفي" و "مستقبلي" التعليم  والمؤهالت , هذا الجهد و القوة في المدرسة سؤالهم عن، لماذا كل

                                                                          .ناسبة لالمدرسية الجيدة مهمة جدا بالن

في أقصر وقت ممكن.  من أجل الحصول على المؤهالت التعليمية، يجب على الشباب تعلم اللغة األلمانية

كتساب الكثير من المعرفة و المعلومات التي يمتلكها زمالؤهم بالفعل. هذا هو إإلى  ا  ويضطرون أيض

سيرة المدرسية بسبب الحروب و الهجرة و عدم زيارة المدارس فراغ في ال هناك نال عندما يكوالح

                                                                   .طالقا  إم زيارة المدرسة دو عأ متفاوتةلفترات 

 

                                                                  "."المادة + اللغةلى فقرة تدريس إن لقد وصلت األ

. منذ عام ةس النظاميوالمادة + اللغة هي دورة تقدم للطالب الذين ينتقلون من الدورة التمهيدية إلى الدر

:                                                  تعمل ورشة التعليم و التعلم مع المختصين التربويين 2116  

  Sabine Horn (Geschichte), Dörte Ostersehlt (Biologie), Lilith Rüschenpöhler 

(Chemie), Fried Meyer zu Erbe (Geografie) 

و أ ليهاع اعطاء التالميذ نبذة عن المواد المدرسية التي لم يتعرفوإهو المادة + اللغة الهدف من دورة 

                        و في بريمن.أي المدارس األلمانية و طرق التدريس ف ىيعرفونها من وجهة نظر أخر

 حضرون دروس مشروعية و المعرفة للطالب الذين يختالف التجارب التعليمإأود اآلن أن أوضح مدى 

                                                                           Lehr-LernWerkstatt                :لتعليم و التعلما

                                                                          :نسلط الضوء على المعرفة المكتسبة للتالميذ

                                                                            سنة ولد في غرب أفريقيا 16التلميذ أ، 

                                        .س العلومواألم ولم يتعرف على در هة سنوات في بلدزار المدرسة لخمس

                                                                                 اللغات األولى: فولفو و الفرنسية

                                                                                     لغة التدريس في المدرسة: العربية

 

                                                                                   سنة ولد في العراق 14التلميذ ب، 

.مدرسةزار المدرسة في العراق لحد الصف الرابع، ثم سنتين في مخيم الالجئين و سنة و نصف بدون   

                                                                                    اللغات األولى: الكردية والعربية

                                                                                  لغة التدريس في المدرسة: العربية

 

                                                                                     د في سورياسنة ول 14التلميذ ج، 

                                                                          زار المدرسة الخاصة الى الصف السابع

                                                                                                 اللغة األولى: العربية

                     لغة التدريس في المدرسة: العربية و األنكيليزية )المواد العلمية و الرياضيات و االنكليزي(
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للغوية والفنية المدرسة ليست المكان الوحيد الذي يتعلم فيه الناس، لذلك ال يمكن الحكم على المهارات ا

الفعلية للطالب. أفاد طالب ورشة التعليم و التعلم أنهم تلقوا التعليم بمساعدة أفراد األسرة والوسائط 

                                                                                                      .الرقمية وغيرها

                                             .التي يملكها التلميذ ج في المواد العلمية ةمثال التلميذ أ يفتقد للخبر

نه يمتلك المعلومات ولكن في لغة اخرى. و لهذا التلميذ ج يتوجب عليه فقط تعلم المادة باللغة األلمانية أل

                                                                               ر.يستطيع ان يفهم الدرس بسرعه اكب

 

مامه طريق طويلة للتعرف على هذا الشيء. أ التلميذ أ اليمتلك التفكير النموذجي للمادة هذا يعني ان المث

أود أن أتحدث عن وحدة تدريس صغيرة ناقشنا فيها اليوم. في حين أن معظم الطالب كانوا على  :كمثال 

، أجاب أحد الطالب على السؤال "كيف تشرح اليال والنهار" بعبارة "ألن الله معرفة بالتفسيرات العلمية

سبحانه وتعالى يريد ذلك". ثم مع غمزة، جاءت الجملة "واآلن اشرح لي كيف يفعل ذلك". هذا يعني أن 

               .علمي، لكن التفسيرات نفسها ال يمكن فهمهاالبالتفسير  ا  لدى هؤالء التالميذ أثار اهتمامالدرس 

في المدرسة  خبرةج ويختلف عن التلميذ ب هو البالعودة إلى األمثلة الثالثة: ما يربط بين التالميذ أ و 

أرتبطت لغوية"  تجربة" أيكلغة التدريس في ألمانيا. مثال حيث أن لغة التدريس كانت جديدة في البداية، 

قاله بووش هل ما تعلموه كانت تجربة العجز و  و ما في المدرسة أوال العربية أو اإلنجليزيةبهم، تعلم 

                                              دة.ا ما ال نعلمه عند تعلم لغة الجدياإلقصاء أم تملئهم بالفخر و هذ

ستخدام لغتهم بالكامل في  الدرس. إعلى  المادة+اللغةنشجع الطالب في دورات التعليم و التعلم في وشة 

باللغة األلمانية ، حيث نشجع الشباب من أجل زيادة  غرميع الوحدات هو عرض مصلثابت في جالعنصر ا

  .                                                                                                     ثقتهم بأنفسهم

                     أثناء وقوفهم امام الصف. فكان يمتلكهم الخو ةن في المدرسأن قولوالعديد من التالميذ ي 

 م يعيشونها فيبريمن ل مقاطعة قد يواجه جميع التالميذ الثالثة المذكورين هنا مواقف تعليمية في مدارس

                                                         .مالوف  للطالب اآلخرين ا  أمر ذامدارسهم األصلية، بينما ه

                                هج بشكل مستمر. نورشة التعليم و التعلم يتم العمل على تحديث و تطوير ال في

                                                                                         :ما تطرح األسئلة مثل ا  غالب

                                                                                          ما مدى التعمق بالجانب التقني؟

                                                     و المهارة باللغة األلمانية الضرورية لتسلسل الدرس؟ ةما هي المعرف

                                                               ؟تعليم االلمانية ما هي العالقة بين المدخالت المهنية و

لقد وجدنا أن التعاون بين العديد من التخصصات يستغرق الكثير من الوقت، الذي ال يملكه أحد. بالرغم 

وسيمنحنا و تعديل مفهوم الندوة.  م تقييم العمل،ثعلى هذا الشيء. لغة+مادة  برنامج من هذا نعمل في

                                           .الكثير لمواصلة التفكير ومراجعة نهجنا ا  تخصص أيضهذا اليوم الم

  و األراء. ويسرني أن العديد من الممثلين يمكنهم التعلم من بعضهم البعض اليوم ويمكنهم تبادل المعلومات

 

                                                                                                             .شكرا جزيال
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المختلفة التي تم نقاشها في المجموعات المتخصصة   اآلراء-2 ـ  

Aysun Dögmus 

 

 

 

 

 

 

 

كان هناك أربع مجموعات لمناقشة المقررات التالية: الكيمياء  ,مربعد األنتهاء من محاضرات المؤت

الفيزياء والكيمياء  تلخص كل من ريخ. في مدارس مقاطعة بريمن،والبيولوجيا والجغرافيا والتا

والبيولوجيا في مادة تسمى )العلوم الطبيعية( و السياسة و الجغرافيا و التاريخ في مادة تسمى ) السياسة 

مساء   1.31مشاركا  في فترة ما بعد الظهر من الساعة  21إلى  15و المجتمع(.  تألفت كل مجموعة من 

.  4.11عة حتى السا                                                                                       مساء 

كان الهدف من هذه المجموعات هو التعرف على وجهات نظر المختلف من األطراف الفاعلة في معهد 

طالب الجامعة(  حول دراسة  الوطني للمدارس باألضافة الى  )المعلمين الدوليين, التالميذ المهاجرين و

                                                          و تدريس هذه المواد و ثم متابعة السؤال الرئيسي التالي:  

هي مساعدة باحثة )ما بعد الدكتورة( 

في جامعة هيلموت شميدت / جامعة 

القوات المسلحة الفيدرالية في هامبورغ 

لبحوث التربوية ا -، قسم التعليم 

ية العلوم اإلنسانية كل متعددة الثقافات,

.8181منذ يوليو  واالجتماعية,  

قبل ذلك،عملت   

 كمساعدة باحثة ومحاِضرة في

 Westfälische Wilhelms-

Universität Münster  

(8102-8181)  

وفي قسم التعليم الثقافات   

 (AbIB) 

(8102-8108في جامعة بريمن )   
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* كيف يمكن دعم المشاركة والنجاح الثقافي للتالميذ المهاجرين  بشكل منهجي في عملية تدريس هذه 

                                                                                         المقررات؟                  

في  جهات الفاعلةجتمع العديد من الإالسمة المميزة لهذه المجموعات كانت إعدادها وتصميمها، حيث  

                     مورجن الند. ليز(، باإلضافة إلى مركز تعليمجامعة بريمن ومعهد الوطني للمدارس )

  طالب التربية الذين يدرسون و يعملون في المشروع شاركوا و أبدو رئيهم أيضاَ في هذه المجموعات 

لدوليين )ُعد الى مقالة )ُعد الى مقالة كاتيا باغينسكي ومقالة آيسون دوغموش(, باإلضافة إلى المعلمين ا

ميذ )أنظر الى مقالة مونا شيال(:                       يريتاني و ايسون دوغمش(  و مساهمة التالياسمينا   

، كان البد من تقديم مبادئ الموضوع وأساليب العمل والسمات الخاصة * وجهة نظر دكاترة الجامعة

                                                                                                        للغة التقنية.

، تم تقديم متطلبات االمتحان في المدرسة، باإلضافة إلى التجارب * المعهد الوطني للمدارس في بريمن

و العقبات المحتملة التي يواجهها الطالب الذين لم يتعايشوا مع نظام التعليم األلماني منذ الصف األول 

                                                                                                         األبتدائي. 

وناقشوا إلى أي مدى توفرهذه المستلزمات  مستلزمات تعليمية الخاصة  بالمشروع: قدموا * طالب التربية

نظرة ثاقبة لمتطلبات الدرس. باإلضافة إلى ذلك,  قدموا أدوات عمل نموذجية ومهام محددة,  بناء  على 

ع اللغة و المادة و الهجرة. يُنظر إلى هذه المستلزمات التي يستخدمونها على أنها وثيقة الخبرة في مشرو

                                          الصلة ومثيرة لإلهتمام بشكل خاص لهدفهم )دعم التالميذ المهاجرين(.

وا المبادئ وأساليب العمل فقد تحدثوا عن تجاربهم في بلد األم و وصف :* بالنسبة للمعلمين الدوليين

ومتطلبات االختبار والعقبات المحتملة في الدروس النظامية  للطالب المهاجر الذي لم يتأقلم اجتماعيا  في 

 نظام التعليم األلماني بعد.                                                                                                   

بالتحدث عن تجاربهم في المدرسة فيما يتعلق بما هو مهم للتعليم،  :ا التالميذ عن وجهات نظرهم* عبرو

ركزوا على كل ما كان ليس واضحا ، سهال ، صعبا  و مفيدا , و أوضحوا أيضا  بعض النقاط التي  يجب 

                                         على المعلمين مراعاتها في الصف.                                               
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يعتمد العرض التقديمي التالي على وجهات النظر المختلفة  من أجل التأكيد على جميع وجهات النظر 

المتعددة حول الموضوعات الفردية وخبرات الطالب. يتم تقديم محتوى ذي موضوع مشابه مرة واحدة 

مركزي. في مجموعات المقررات من أجل تجنب التكرار ولتتمكن من التركيز على أهمية المحتوى ال

 ويلي ذلك ملخص لنتائج المناقشة ومجموعة من "النصائح".                                                   

 آراء  دكاترة الجامعة و المعهد الوطني للمدارس في بريمن                                                    

المعلمين المتخصصين بالجامعة والمعهد الوطني من خالل مساهمات من  بدأت مناقشة المقررات

                                                                 قدمت مادة الكيمياء (. بالنسبة إلى ليزللمدارس )

                                                                                   Lilith Rüschenpöhler 

والذي يهدف إلى إعداد الدروس بطريقة مالئمة لغويا  وثقافيا . ولهذه  للمادة + اللغة,المفهوم التعليمي  

الغاية، أشارت أوال  إلى وجود مفاهيم راسخة لحساسية اللغة ودورها في فهم محتوى الدروس، ولذلك يتم 

ية بين الثقافات في دروس الكيمياء إجراء دورات تدريبية لها أيضا  في بريمن. كما يتم تجاهل الحساس

, يتم تناول الطلب إلنشاء المادة + اللغةإلى حد كبير في المانيا.  فمن منظور ثقافي بخصوص مفهوم 

روابط لوجهات نظر مختلفة للعالم دون التشكيك بشكل أساسي في صحة العلوم الطبيعية. تهدف أساليب 

ي طورتها إلى التفكير في ثقافة العلوم الخاصة بموضوع معين الت اللغة + المادةالعمل في مادة الكيمياء 

)العلوم الطبيعية( وزيادة الوعي بها, وكذلك "ثقافات تعليمية" مختلفة للكيمياء / العلوم الطبيعية في أنظمة 

                                                                                                   مدرسية مختلفة.  

أشارت كورينا المبي ) أحد أعضاء المعهد الوطني للمدارس في بريمن( أوال  إلى أن الكيمياء علم تجريبي  

كعلم الطبيعة، تماما  مثل التكنولوجيا، يلعب دورا  هاما  في جميع المجاالت في المجتمع المحلي. على 

لمرأ عن الكيمياء، إال أن ليس كل الناس بحاجة الرغم من وجود آراء مختلفة حول ما يجب أن يعرفه ا

إلى معرفة آلية تفاعل البلمرة الدقيقة إلنتاج البالستيك مثال , و أن هناك تقنيات ومهارات أساسية ال غنى 

عنها يجب أن يتمتع بها الجميع من أجل أن يكون المرأ قادرا  على المشاركة في الحياة اإلجتماعية. ومع 

طالب المهاجرين حديثا ، ال يمكن أفتراض أنهم يعرفون جميع المفاهيم حول مادة الكيمياء، ذلك،  بالنسبة لل

سواء كان ذلك بسبب عدم تعليمهم في بلدهم األم أو ألنهم لم يتعلموا هذه المفاهيم بعد بسبب األنقطاع عن 

ابعة المعايير التعليمية المدرسة خالل فترة الهجرة. لذلك شددت كورينا المبي بأن المعلمين  ملزمين في مت

يمياء الحساسة دروس الكلغة 

الروابط المؤدية إلى اآلراء  -

المختلفة  للعالم و الهدف في 

.التفكير في الثقافة العلمية  
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  المختلفة. فأثناء دروس  الكيمياء يعيش التالميذ أجواء مختلفة من خالل جمع  النتائج التجريبية في 

                                                 .و إكتساب معرفة أعمق للتفاعالت وخصائص المواد الكيميائية المختبر

   

روس الكيمياء هو تطوير مهارات العلوم الطبيعية للطالب. يتم الحصول على الهدف األساسي من د   

 المعرفة والتواصل والتقييم. وفقا  هذه الكفاءة للعمل من مجاالت إختصاص المعرفة المتخصصة واكتساب 

يُكمُن التحدي الثقافي في جمالية إختالف الطالب من حيث التحفيز واألداء والمعرفة  ي،لكورينا المب

سابقة والمهارات اللغوية والثقافة والعمر والدين. وفي الوقت نفسه، أكدت على أهمية إعطاء جميع ال

الطالب بغض النظر عن جنسيتهم, نفس الفرص التعليمية لتحسين أدائهم. كما ان في نظام المدارس 

ميائية بسيطة. المحلية,  يتم تدريس المفاهيم األساسية في الصفين الخامس والسادس من خالل تجارب كي

بشكل مختصر من قبل المعلم الكيمياء. نتيجة لذلك، قد يعني  الحقا  وبالتالي، يتم تكرار مفهوم الجسيمات 

يدرسون المفاهيم األساسية و غالبا  ما يجد الطالب  بالنسبة للطالب المهاجرين حديثا  أنهم لم يعد هذا

ات الفنية الجديدة. يمكن أن يؤدي نقص المعرفة صعوبة في فهم هذه المفاهيم التي تبني عليها المصطلح

األساسية أيضا  إلى مخاوف ومخاطر محتملة عند التعامل مع المواد الكيميائية في المختبر. أشارت السيدة 

                                               المب إلى أن الخوف عند إجراء التجارب قد يسبب مشاكل مختلفة.

. أن التجربة الكيميائية هي تي للطالب أثناء التجارب العلميةزيز اإلستقالل و اإلنضباط الذاكما يتم تع

نقطة البداية للدروس النظرية، وتعمل على إختبار الفرضيات وأعطاء الطالب فرصة لمراقبة التغيرات 

المدرسة االبتدائية و النتائج العملية. من أجل تحقيق كفاءة في الدروس العملية،  يتم تدريس الطالب في 

أوال  بشكل فردي و من ثم في مجموعات, كما أن في الكثير من المدارس األلمانية يتم توثيق البروتوكوالت 

و التأقلم مع هذه الطرق و  و لذلك فليس من السهل على الطالب المهاجرين العمل أثناء الدروس العلمية

                                                                                .في فترة قصيرة يب الجديدةاألسال

، أبلغت أحد المعلمات عن أكمال  دورة تمهيدية في المدرسة التي تعمل المادة واللغةفيما يتعلق بموضوع 

ن م يكفيها، بأنه يتم تدريس مواد الرياضيات واأللمانية واإلنجليزية والكيمياء والفيزياء و اإلجتماعيات. ل

                                                                          معظم المشاركون على دراية بهذا النموذج.  

كما نشأ نقاش حول إحتماالت الحصول على شهادات التخرج من المدرسة للطالب المهاجرين حديثا   

                                                    لة.  والتي يراها معظم المشاركون على أنها  ليست خطوة سه

أحد المعلمات تُدرس في الصف العاشر في مدينة بريمرهافن، والتي يحضره فقط الشباب الذين شاركوا  

. تعمل هذه المدرسة على تطوير كفائات و تحسين أداء الطالب المهاجرين باستخدام في الدورة التمهيدية

رس هذه المعلمة الطالب نصوص سهلة الفهم و تقول بأنها الحظت . كما تدساليب بسيطةأداة تقييم و أ

خالل الفصل الدراسي أن الطالب الذين يتحدثون األلمانية كلغتهم األولى يستفيدون أيضا  من هذه االساليب 

                                                                                                     الغير معقدة.  

مادة بيولوجيا ) علم األحياء(  )جامعة بريمن(  ستاهولز في مساهمتها التعليمية عنعرفت د. دولتي أو  

( السمات المميزة 3و ) المادة+ اللغة( مشروع علم األحياء  2( المبادئ األساسية لمادة علوم األحياء، )1)

نطبق هذه المبادئ أيضا  في مادة الفيزياء والكيمياء. تتميز المواد العلمية للغة في درس علم األحياء. كما ت

بالكفاءة و إكتساب المعرفة والتواصل والتقييم. كما يجب تدريس المفاهيم األساسية في مادة علم األحياء، 

م م القائمثل "الجسيم والوظيفة" أو "التباين والقدرة على التكيف". على وجه الخصوص، يتم تنفيذ التعل

اللغة على البحث في مجال اكتساب المعرفة. تساءلت د. دولتي أوستاهولز بالنسبة لمشروع علم األحياء 

عن كيفية إعداد الطالب لمتطلبات درس علم األحياء. على سبيل المثال، تم تفصيل هذا السؤال  والمادة

                                                                    حول موضوع "النظام اإليكولوجي للغابات".  

                                                   ثم لخصت السمات الخاصة للغة في حصة علم األحياء كما يلي:

      كثافة عالية للمصطلحات الفنية في الكتب المدرسية.                                                       • 

سمين: على سبيل المثال، فضالت األوراق، المصطلحات الفنية غالبا  ما تكون مركبات مكونة من أ• 

 وأغنية العصافير، ونمل الخشب.                                                                                       

اصاً البدء بالدروس النظامية خ

 ً يعتبر  للطالب المهاجرين حديثا

 وبةتحدياً, ليس فقط بسبب صع

 ً بسبب  اللغة األلمانية ، ولكن أيضا

نقص المعرفة المتخصصة وطرق 

 التدريس الغير المعروفة.

 

 
دما يتعلق األمر بدروس عن

يوجه المعلمون  ,الكيمياء

أنفسهم إلى المعايير التعليمية 

في الدروس الحساسة للغة 

والثقافة ويهدفون إلى نقل 

الكفاءة العلمية: المعرفة 

المتخصصة واكتساب المعرفة 

 والتواصل والتقييم
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البطين.                   اللغة اليومية: مثل طبلة األذن, يمكن أن تأتي المصطلحات الفنية في رمزيتها من•   

                          بشكل كبير عن معانيها في اللغة اليومية: وقت، تختلف معاني الكلمات أحيانا  في نفس ال• 

                                                                                             عرف الطالب الفعلقد ي

                                                                                                     " vorbeugen" 

 من الحياة اليومية كحركة جسدية، ولكن ليس في مجال الصحي فيما يتعلق بالوقاية.                           

مصطلحات المجسمة أن تساعد على الفهم، ولكن يجب التنبيه بأن األفعال البشرية ال يمكن لألفكار وال• 

                             يمكن نقلها إلى عملية طبيعية. مثال على وصف مجسم: "الغابة توفر هواء  نقيا ". 

ئر التي تقبل قد تكون بعض الضمائر مزعجة لكثير من التالميذ، على سبيل المثال استخدام الضما• 

                                                                                      الجنسين.                       

قدمت كريستينا هيرزوغ )ليز( تقريرا  عن تجربتها في المدرسة من وجهة نظر المعلمين المتخصصين. 

األعدادية في بريمن حتى الصف السابع. على عكس  وأشارت إلى وجود دروس علمية في المدارس

المدارس الثانوية، تتوفر لدى المدارس اإلعدادية المواد الالزمة للتمييز بين المستويات المختلفة، و التي 

يمكن من خاللها مواجهة التباين المتزايد في الفصول الدراسية، عادة ما يقوم المعلمون بإجراء الدروس 

المستحسن العمل مع مدرس ألماني ومعلم متخصص ألي مقرر معين. أكدت كريستينا  بمفردهم، ولكن من

هيرزوغ أيضا  أن معظم الطالب المهاجرين الجدد  سيتم تعيينهم و إرسالهم إلى الدروس النظامية في 

                                            أقرب وقت ممكن  ليتمكنوا مثل زمالئهم من المشاركة في الدرس.

في بداية المنافشة لمقرر الجغرافيا، تم محاكاة  وأعطاء المشاركين نصوص باللغة الروسية من أجل أخذ 

انطباع مباشرعن تجارب التدريس للطالب المهاجرين حديثا . لوحظ أنه يمكن أيضا  فهم بعض الكلمات 

الكامل، بالرغم من أن المشاركين الفردية من قبل آذان غير ناطقة بالروسية،  ولكن ال يمكن فهم النص ب

بحثوا عن كلمات مألوفة في النص وحاولوا فهم الموضوع من خالل الصور. بعد ذلك أدرك الجميع أن 

الروسية. ربما كان األمر عدم فهم النص لم يكن مزعجا ، ألن الجميع لم يكونوا قادرين على فهم اللغة 

"يراود المرأ شعورا  سلبيا "  -ّي شيء. قال أحد المشاركين إذا كنت الشخص الوحيد الذي لم يفهم أمختلفا  

     عامين".  و علق الطالب المهاجرين حديثا : "نعم ، نعلم أن هذا ما كان عليه الحال دائما  في المدرسة منذ 

شرح فريد ماير أربي )جامعة بريمن( المنظورات التعليمية حول مادة الجغرافيا, بدء من مفهوم الفضاء 

ثم أوضح  -و وصف المساحات المحددة في خصائصها الفيزيائية الجغرافية  -الجغرافيا الكالسيكية في 

أن  أنه في التاريخ الجغرافي الحديث، لم يتم بعد ربط العمليات المكانية بمساحات محددة. كما أضاف

لعملية ) البنية والوظائف الطبيعية، والجغرافيا البشرية  تدور حول تكامل المنظورات المكانية وا الجغرافيا

والعمليات(. بعد ذلك, تحدث د. فريد ماير أربي عن متطلبات االمتحانات في مقرر الجغرافيا. ثم أشارت 

أناستاسيا ويرنر )جامعة بريمن( إلى متطلبات اللغة الفنية للجغرافيا والتي تعتبر الخرائط و الجداول و 

جب تسجيل هذه المعلومات ووضعها في شكل آخر شفهيا  أو الرسومات وسيلة المعلومات الرئيسية لها. ي

كتابيا . لذلك يتطلب خدمات التحويل القائمة على التحليل والتفسير والمناقشة. يتم تمييز تفاصيل اللغة 

                                                                                            الفنية على النحو التالي: 

الكلمة: من خالل الكلمات المركبة والكلمات األجنبية والتسميات والملخصات.                             •    

الجملة: من خالل التركيبات المبنية للمجهول ومجموعات األسماء المعقدة والعبارات والسمات.        •    

ثافة معلومات هائلة.                            النص: من خالل صيغة وصفية غير شخصية مصحوبة بك•    
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ركز ماتياس كي )ليز( في مادة  التاريخ على حساسية لغة هذه المادة. تم تقديم مفهوم تدريب إضافي 

بهدف تعليم جميع الطالب لغة التعليم ومنحهم الدعم الفردي الذي يحتاجونه. كان تركيزهذه المجموعة 

بشكل أفضل من ذي قبل. باإلشارة إلى خطة بريمن  ة للطالب المهاجرين حديثا  السابق على دمج المعرفة

المجتمع  ادةالتعليمية الحالية، أكد ماتياس كي أوال  على األبعاد الجغرافية واإلجتماعية والتاريخية لم

من قبل  والسياسة )اإلجتماعيات(. باإلضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الفصول الدراسية يتم تقديمها غالبا  

وهنا بشكل رئيسي من قبل المعلمين الذين يقومون بتدريس مقرر التاريخ. فيما يتعلق  -المتخصصين 

وجهات النظر  الوعي التاريخي وثقافة التاريخ، و بالمفاهيم األساسية لتعليم التاريخ، أكد على تطوير

                       ي المستقبل.المتعددة، والصلة بالحاضر والماضي بنظرة بأن جيل اليوم سيكون شهود ف

 ُزروكمثال على التدريس المتخصص للغة، أكد أن القراءة تنشط معرفة الطالب السابقة التي تشكل "جُ 

 الفهم" من أجل تحسين معرفتهم اللغوية والتقنية.                                                                 

( 2111) تانيا تاجميلشبكة التخطيط بناء  على مهمة  ماتياس كي الدرس, قدم كعامل مساعد لتنظيم  

إجراء مناقشة أكثر واقعية حول الرموز والتراكيب اللغوية /  نظر أدناه(، والتي يمكن من خاللها)ا

المصطلحات و المفردات التي يجب تعلمها. ونصح بإستخدام صور عديدة و تشجيع الطالب على عمل 

خدام المفردات المتاحة لهم.                                                                       أوصاف بإست  

 

 

                                                                         شبكة لتحديد أهداف التعلم اللغوي المصدر:

                                                                                  Tajmel ،T. 2011 ،p.10 

 

 

لمبادئ األساسية لتعليم ا

تطوير الوعي  التاريخ هي:

ووجهات  التاريخي والثقافي,

النظر المتعددة ،و الصلة بين 

 الحاضر والماضي.
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في المناقشة السابقة, لوحظ أيضا  في ورشة العمل أن هذه التجربة أظهرت أن التدريس المتخصص 

ييم تقفتهم باللغة األلمانية. أعتبر م لجميع الطالب، بغض النظر عن معريالحساس للغة يسهل ويكثف التعل

هو دمج وجهات النظر المناقشة  كان موضوع لذلك كمشكلة.ما  نوعا  ب المهاجرين الجدد أداء الطال

إختيار الموضوعات في  ه يجب أن يتالئمأنول األحداث التاريخية والمتعددة المتعلقة بالهجرة للطالب ح

تى يتم الفصل الدراسي في هذا الصدد. أفاد أحد المعلمين أن بعض الطالب سألوا في مقرر الديانة م

الحديث عن األيزيديين وأنهم يريدون أن يتعلموا "شيئا  عن أنفسهم". امتثل المعلم لهذا الطلب، وأدرك انه  

يجب عليه أوال  أن يفكر في الموضوع, لذلك كانت إحدى النصائح من الجلسة العامة هي  السماح للطالب 

ة هذه المواضيع بينهم و من ثم مع الذين ينتمون الى ديانة معينة أخذ القرار بأنفسهم  و منافش

 اإلدارة.                                                                                                          

الثقافية لمادة التاريخ. لهذا  كانةساهمت كاتارينا كراخت )جامعة بريمن / مركز مدرسة( في تحديد الم

المشاركين التفكير في متى وأين وكيف ولماذا يجب على المرء تعلم التاريخ، ومن الغرض، ُطلب من 

 يتعلم التاريخ وكيف يُدرس التاريخ. وقد تم تلخيص اإلجابات على النحو التالي:                            

                                                          لصف، على سبيل المثال في السينما.الرحالت مع زمالء ا• 

قصص األجداد )التعرف على وجهات نظر مختلفة حول الماضي(                                                 •   

التأثير على أسلوب التربية، تنمية الشخصية، تاريخ األسرة )االشتراكية القومية(                            •   

ف على التاريخ، والكفاءة في األسئلة، والتفكيك بإعتبارها قدرة مهمة للتعرف على المدرسة: التعر• 

                                                                                                       .وجهات نظر متباينة

                                                                                         .التاريخ كخطاب يصوغ الحاضر• 

التاريخ كمفهوم ثقافي )مركب وحاضر(                                                                                 •   

                                             متى يبدأ التاريخ؟                                                              • 

                                                                                        مايز: المعرفة الواقعية وتقييمها.الت• 

                                                                           .في مجموعات التعلم ذاتية التنظيم التاريخ• 

                                                                     "بابل برلين" أو روايات تاريخية. مسلسالت مثل• 

المتحف: فن النهب؟ إعادة تسمية الشوارع التي سميت على اسم المستعمرين؟ إعادة تكريس الفيل • 

ر.                                                                                        كنصب تذكاري ضد االستعما  

حول التاريخ االستعماري من هذه األسئلة. نوقش أن التاريخ االستعماري في  طويلةتطورت مناقشة 

. أثار المشاركون بريمن ال يكاد يكون راسخا  في المناهج الدراسية وهو أكثر قضية في المدرسة العليا

في دروس التاريخ مثل االشتراكية  خ االستعماري األلمانيالتاري ذكرالدوليون السؤال عن سبب عدم 

                                                                               القومية. تم ذكر الجوانب التالية:    

لماني؟                                                                           ربما ألنه لم يحدث على التراب األ•   

                                                                                       .الصراع ال يُطبق من قبل الحلفاء• 

إعادة تثقيف".                               الم "شوا,قومية من خالل سلسلة أفبدأت المواجهة مع االشتراكية ال•   

نداء إلدراج التاريخ االستعماري في المناهج الدراسية                                                               •   

فهو لمانيا دور أ أماالتاريخ اإلستعماري جزء من منهج الصف الثامن )إسبانيا ، فرنسا ... في بافاريا,• 

.                                                                                                               نسبي(  
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                ومن ثم علينا جميعا  التعامل معه    التاريخ األوروبي,العذر األلماني: اإلستعمار جزء من • 

عامل مع ماذا؟                                                                                 من الذي يتعين عليه الت•   

 

 نظرة ثاقبة في أساليب العمل والمواد من                                                                                     

                                                                                        FACH + SPRACHE 

أساليب التدريس التي اللغة و المادة الذين يُدرسون الطالب في مشروع  )المعلمون( قدم طالب التربية

                                               يستخدموها وتحدثوا عن المبادئ وأهداف المشروع و التي هي:

                                                                                            .ربط المحتوى الفني والدعم اللغوي• 

توجيه المواد.                                                                                                               •   

تكامل التعددية اللغوية.                                                                                                  •   

نقل استراتيجيات التعلم والقراءة.                                                                                          •   

س أساليب العمل النموذجية.                                                                                       تدري•   

    زيادة إستقاللية المتعلم.                                                                                                     • 

كيف يقوم بدعم التالميذ في دورات رودولف رايشيل دة الكيمياء، تحدث الطالب الجامعي في مناقشة ما

 اللغة و المادة:                                                                                                            

، لم يتم اعتبار برامج مثل الغوغل مفيدة الهاتف الذكي. ومع ذلكاستخدام وسائل الترجمة عن طريق • 

                                                 للنصوص، ألن الترجمات التلقائية غالبا  ما تكون غير مفهومة.  

     توجيه عمليات التعليم المتبادل في المجموعات اللغوية.                                                        • 

تمكين التالميذ من التحدث باللغة األكثر دراية بها، على سبيل المثال أثناء العرض التقديمي الذي يليه • 

مباشرة نفس العرض التقديمي باللغة األلمانية, وذلك لمنح التالميذ مزيدا  من الثقة في العرض التقديمي 

                                                           في البداية.                                            

استخدام نصوص بلغات أخرى كمساعدة أولية إذا كان الطالب ال يفهمون المواد التعليمية باللغة • 

                                                                                                           األلمانية.

سوسين أحمد وجان سيغموند مواد ومفاهيم  التربية "بيولوجيا "، قدم طالب م األحياءمناقشة مادة عل في

. تم توضيح ذلك باستخدام مثال المهاجرين عند العمل مع الطالبناجحة أثبتت أنها   مادة + لغة حول

                                                                                   ": حول موضوع "حيوانات الغابة

الهدف من هذا الدرس هو نقل المصطلحات اإلختصاصية، "الفئة" و توضيح المبادئ اإلختصاصية: • 

 "المستوى".                                                                                                           

تم تصميم هذه اإلستراتيجية لمساعدة الطالب على تعلم استيعاب لعمل باستخدام الوسائل النصية: ا• 

يمكن أوال  توزيع الصفحة التي ال تحتوي على  تاب المدرسي بسرعة. للقيام بذلك,موضوع صفحة الك

رسومات النص الرئيسي والعمل عليها: ما هي المعلومات التي تحتوي عليها المساعدات النصية )ال

يجب وضع نهج أولي للدرس دون البدء مباشرة  تمييز(؟ بهذه الطريقة,والجداول والعناوين والتوقيعات وال

                                                                                      بنص معقد ومتطلبات عالية.

التي يتم فيها إجراء التجارب، يمكن إدخال المالحظات في الدروس المساعدة في الوصول الى النتائج:  •

                   والقيم المقاسة في جدول ُمعد ويمكن تسجيل النتائج بمساعدة بدايات الجملة المحددة مسبقا . 
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المثال اليومي لبناء جمل مبنية للمجهول )الجوزة تُأكل  لتوضيح من خالل أمثلة من الحياة اليومية:ا• 

                                                                                       السنجاب(.        من قبل

ا )بريمن ، ألمانيالمبدأ التعليمي "من القريب إلى البعيد" أناستازيا  ويرنر وصفت معلمة التقوية السابقة  

التعامل مع األطالس و أيضا  كيفية إعداد الفرضيات جغرافيا، ستتعلم كيفية الفي مجموعة مقرر  . ، العالم(

والتحقق منها، وكيفية العمل مع النصوص مثل الجداول والرسوم البيانية، وكيفية تطوير وتقديم العروض 

التوضيحية مع إستراتيجية القراءة. فيما يتعلق بموضوع البحث على اإلنترنت, يتم أيضا  تدريس 

بأي  )ما الذي أبحث عنه, مع أي هدف, يضا  التفكير في اختيار اللغة للبحثاالستراتيجيات، والتي تشمل أ

                                                                                                            لغة؟(.

لطالب سابرينا هاينز ، أوضح االمادة + اللغةفي دورات  إلى أساليب العمل الموصوفة سابقا  باإلضافة 

وكالرا أودين وفانيسا مول أهمية اإلجراءات والمنطق لقسم التاريخ في هذا المشروع الداعم. الموضوع 

 ,الرئيسي لألدوات التعليمية لمادة التاريخ هو العمل مع المصادر التاريخية. يتناول المساق في البداية

ويمية مختلفة )غريغورية, يخية من خالل عرض أنظمة تقالطبيعة الثقافية المرتبطة بإدراك األحداث التار

يهودية(. ويتبع ذلك العمل مع المصادر التاريخية حول موضوع "الثورة الصناعية". من حيث  مسلمة,

المحتوى، كان الطالب مهتمين بشكل أساسي بتاريخ القرن العشرين وخاصة في التاريخ األلماني. رغم 

ل المصادر التاريخية عن طريق نصوص و صور بسيطة, إال أنه يصعب أن طالب التربية يقومون بتحلي

على الطالب الجدد  فهم إعادة بناء وتفكيك المنظورات التاريخية. أدرك طالب التربية أيضا  أنه لم تكن 

على سبيل المثال مفهوم "العبودية", لذلك  كان من الكثير من المواضيع مألوفة لدى هؤالء التالميذ 

هم تقديم تفسيرات عفوية و لم تكن أيضا  إنشاء قوائم الكلمات مع شرحها باللغة األلمانية في الصعب علي

                                                                                                       اية سهال .  دالب

ميذ الجدد تكمن في أساليب تدريس بسيطة, مراعية أكد طالب التربية أن تحسين أداء و تعليم هؤالء التال

لمستواهم اللغوي، على سبيل المثال من خالل شرح الكلمات والمصطلحات الصعبة و التي يجب وضعها 

في قوائم. باإلضافة إلى ذلك, شعر طالب التربية بحساسية التعامل واختالف ثقافة المجتمعات من خالل 

رين الذين اضطروا إلى مغادرة بلدهم بسبب األحداث السياسية التي ال العمل مع هؤالء التالميذ المهاج

                                                                                     تزال لها تأثير حتى اليوم.       

                                                                

                                                          طالب المدارسالو  الدوليينلمدرسين نظر ا وجهات

تجاربهم المدرسية في البلدان التي  في هذه المجموعات عنو الطالب أيضا   جانبالمدرسين األتحدث 

ع من التعارض الجوهري هاجروا منها. بالمقارنة مع اآلراء المنهجية الحرفية لم يتّم اإلشارة إلى أي نو

لكل شخص. ما تّم فعله هو التركيز  تالف التجارب الشخصيةخوإنما تم اإلشارة إلى ا ,كلالذي يستحق ذ

تجاربهم  طالب عنال تحدثلقد   .يةنظمة التعليماألوتسليط الضوء على التجارب السابقة و المقارنة بين 

                                          .                    (مونا شيال 13 ّعد الى مقالة للمزيدفي مدارس بريمن )

و ء, مادة الكيميا عناألم وباألخص  دالمدارس في البل في همعن تجاربالدوليين المعلمين  تحدث 

قالوا بأن الدروس كانت تتم شرحها بواسطة الصور و بعض المقاطع الفيديو في الحاالت التي لم 

رات الكيميائية.                                                                            تتوفر فيها المختب  

 

مدرسة في سوريا. الالجامعي في  عن تجاربه و عن تحصيلهتحدث معلم الجغرافيا  بخصوص مقررأما 

تربويا  في الجامعة, و ليس  , يتم تدريبهملعمل في المدراس االبتدائيةل أهيلهمالذين تّم ت معلمينفقط البأنه 

. التالميذمع معاملة ال حظون بفرصة التدريب التربوي و أساليبكما الحال في ألمانيا  فجميع المعلمين ي

فقط نظريا  في معظم المدارس  أيضا  الى المستلزمات التعليمية في مادة الجغرافيا و أنه كان يدرسأشاركما 

                                                اإللكترونية و الديجيتالية. وذلك بسبب نقصاِن المعّدات في سوريا
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ر في الصّف الحادي عشفي حاليّا   هي والتي طالبة مهاجرة من إيران عن تجربتها المشابهة تحدثتلقد 

كون و األختالف ي ،نوعا  ما ن و بريمن متشابهأّن المحتوى العلمي في إيرابريمن و قالت أحد مدارس 

 يف تَم تدريس مادة الجغرافيايف أما بالنسبة لعملية التدريس, معقّدة.النصوٍص الو الكتب سماكة فقط في

بريمن( مع مواٍد أخرى: التّاريخ و السياسة. وذلك عن طريق الكتب  مثل المنهاج فيالصف الّسادس )

ايران  كانوا في  جميع الطالبية أن هذه الطالبة اإليرانقالت طالب. الجدا  لكل  ةمفيد تكون تيالمدرسية ال

أّن هذه  مناقشة مقرر جغرافيافي  وقد تم التأكيد. أي بصما (ظهر قلب )عن  يتعلمون في معظم االحيان

                                                                   في ألمانيا. باألمر الغريب أيضا   الوسيلة ليست

على مستوى القطر و في كل المدارس  تكون من سوريا أّن الدروس علمةخ أبلغت مبخصوص مادة التّاري

ن. وكّل قسم يدور حوَل موضوعٍ معيّ  ,عتمد على الكتاب المدرسي الذي يطرح المعلومات على شكل مقّسمي

لوجهة نظر غير موضوعية ألحداث  في أغلب األحيان خاضع األفكار في مادة التّاريخايصال كما أن 

                                                                                                  ة في التّاريخ.سابق

التاريخ  , وأنأهمية االستعمار واالستوطان بشأنتلفة خالم و عن وجهة نظرهاوغتمن  علمةم كما عبرت

الرابع وهو شيء ليس فقط متواجد في  االستعماري و االستوطاني يتَم تدريسه في التوغو من الصف

مازال  الحالي في الوقت  .حتى هذه اللحظةالكتب المدرسية، وإنما ال زال متواجد على أرض الواقع 

هاج التدريسي تّم بناؤه على أسس المناهج التدريسية ن، و الماألستعمارية اللغة الفرنسيةبالتدريس يتَم  

                                          وطان األلماني في حصص التاريخ.االست ذكرتّم ما يالفرنسية. نادرا  

في مدارس بريمن، وقال أنّه لم يتعلم في بلده األم  هعن تجاربتحدث طالب أثناء مناقشة مقرر الكيمياء 

ل أو في العلمية مقررات تدريسية في ةأي حص يحضر أيضا  لم و ،يةعلوم الطبيعالعن أي شيء أفغانستان 

فبدأ بتعلم و في مدرسته الثانية أما بريمن، ولكنّه تعلّم اللغة األلمانية عوضا  عن ذلك.  مدرسة زارها في

في هذا الَسياق استطاع فهم الدروس التحضيرية و التعلّم  أعرب أنه. وقد حضورمعظم الدروس النظامية

نظامية كان يسير بسرعة لدرجة أن أّن التبادل اللغوي في الدروس ال أكثر من الدروس النظامية و منها

                                        المحتوى الذي تّم تدرسيه. فهمقدراته اللغوية األلمانية لم تساعده على 

 

سأل الطالب عن منهجية دروس علم األحياء في والية بريمن واقترحوا شرح المصطلحات الفنية قبل 

في مادة  ظهر قلب عن الدرس حفظت كانتطالبة مهاجرة من سوريا أّنها لت البدء في العمل بها. فمثال  قا

و  ولذلك تنامى شعور غير محفّز على التّعلم في حصة مادة التّاريخ, تفهم المحتوىالتاريخ من دون أن 

د أكيمعرفة التّاريخ لدرجة أنها تستطيع اليوم الت أهمبة لكن هذا الشعور اختفى حين فّسر لها معلّم التاريخ

ألنه من من الشرح,  يقّدم المدرسون المزيد ه من األفضل أنأن وقذ أوضحتعن محبّتها لهذه المادة. 

الصعب فهم المحتوى فقط من خالل النصوص. هي بذاتها تتعلم من خالل البحث عن المصطلحات في 

على يقين بأن هذه  القاموس و مشاهدة مقاطع الفيديو التي بامكانها مشاهدتها متى ما تشاء, رغم أنها 

الترجمات البسيطة غير كافية أحيانا  و خاصة عندما تكون بعض المصطلحات التقنية حتى في لغتها األم 

التركيز أيضا  على نقطة هامة و التي هي أنقطاع أغلبية الطالب  عن المدرسة و جديدة عليها.  كما تم 

واسعة  ليس لديهم معرفة عظم الطالب المهاجرينالثغرات في سيرتهم التعليمية في بلد األم, لذلك فإن م

تهم األم. وأضافت إحدى الطالبات أن تعلم مادة التاريخ في أفغانستان كان في اللغة الفنية حتى في لغ

بالنسبة لها مثل تعلم "لغة جديدة", و أيضا  في مدارس بريمن, ال يمكنها متابعة درس التاريخ جيدا  ألن 

التفسيرات التي تحتاجها. إال أذا تمت  كتابتها على السبورة, فحينها يسهل جميع النصوص تكون بدون 

األمر لها في فهم المحتوى. كما لديها أيضا  صعوية في كتابة و تلخيص النصوص و لذلك تستعير كتبا  

                                                                  باللغة األلمانية البسيطة من المكتبة ألنهاء وظيفتها.

يريدون معرفة أهمية و مغزى التّمارين و فهمها،  , ألنهمأهّمية شرح المعلّمين لىع مجددا   الب أّكدواالط

متطلباتهم واإلصغاء إليهم وكيف أّن صبرهم  تلبيةالطاقم التّدريسي لمساعدة  الطالب و وذكروا استعداد

تعلمهم ل (المادة و اللغة) مشاركتهم في مشروعأهمية اية وصفوا مفتاح عامل أساسي لدعم التّعليم. في النّه

وا أستفاد األخوة الذين لم يشاركوا بالمشروع كما أنبأحد.  بدون االستعانة كيفية كتابة و تلخيص النصوص

رائع بأنه )الجو التعليمي في جامعة بريمن  الطالب  وصفأيضا  من تجربة أخواتهم في البيت, و 

                                                                                                           (.  جدا  
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                               نتائج المناقشة:                                                                                 

و بعض النصائح المفيدة                                                          العوائق المتعلقة بالمادة  

تم التركيز على العوائق التي تواجهها التالميذ في ايطار , بجانب المحاضرات التي ألقاها المحاضرون

ائح. اما بالنسبة لمادة الكيمياء فكان التركيز على أساليب التدريس و مناقشة المقررات وبعض من النص

 تقييم أداء الطالب:                                                                                                   

   طرائق التدرس تقييم األداء

 العوائق النصائح العوائق النصائح

نة األخطاء يمكن مقار-

 بشكل فردي.

التعاون مع طاقم  -

 التدريس.

استمارة الرعاية  -

/  وظائف)التحضير لل

 االختبارات(.

العمل الموجه نحو  -

المشروع / المنتج )كخدمة 

 بديلة(.

أعطاء أهمية أكثر  -

 للواجبات الشفوية .

التعاون مع األهل ألنه ال -

يمكن ضمان أن األهل قد 

ات قرأوا عالمات و تقييم

 أطفالهم.

 

 

ما هو التقييم العادل و -

الدقيق و كيف يمكن 

 تطبيقه في الصف؟

ماذا نتوقع من التالميذ  -

 لغويا  وثقافيا ؟

)أثناء التقييم( كيف  -

يمكن أن تؤخذ االخطاء و 

الثغرات التقنية التعليمية 

 في عين االعتبار؟

كيف يمكن مواجهة  -

ومعالجة المشاكل و 

التقنية؟ الكفاءات اللغوية و  

مع من يفضل شرح و  -

 توضيح هذه األسئلة؟  

 

الدعم من خالل الصور -

 ومقاطع الفيديو.            

تفاصيل بسيطة: من  -

المفضل شرحها 

 بالتفصيل.                  

 تشجيع محاوالت-

 القراءة                       

رسم األشكال -  

األستفادة من أختالف  -

بوي )من الطالب بشكل تر

خالل العمل في 

 مجموعات(

رسم و توضيح من خالل  -

 بروتوكول.

تحديد سؤال البحث. -  

المساعدة بكتابة  -

 البروتوكول

التجارب: قراءة وفهم 

 التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن للطالب أن يقرروا 

بأنفسهم متى يحتاجون إلى 

 مساعدة تعليمية

 

االستقالل: الدعم بدون 

غير مطالب مفرطة أو 

 كافية

 

 التعارف

تجميع المعرفة السابقة على 

 شكل مجموعات

 

المعرفة السابقة: فكر في ما 

 هو مفقود

الكثير من الصور و 

 النمازج

 مناقشة كل األمور

 مستويات المشاهدة:

 عياني   
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 مجهري   

 جزيئي   

 

مناقشة في أختيار ادوات 

تعليمية و كيفية أنجاز طرق 

 التدريس الكامل.

 

 

عدم التجانس: كيف يمكن 

التعامل مع تغيير 

المجموعات / الطالب بشكل 

 دائم؟

 
 

 

 

 بالنسبة للجغرافيا, تم التأكيد على ضرورة األعتماد على معرفة الطالب.                                            

                                         أثناء الدرس:   ى ما وجده الطالب الحاضرين مفيدا  تم تسليط الضوء عل 

للدرس التالي, بحيث يمكن  بل المعلمين وتوزيعها مسبقا  توفير قوائم المفردات التي تم إنشاؤها من ق -

                                          البحث عن الكلمات بشكل مستقل ويمكن تخفيف صعوبة الدروس.

فردات كأداة مساعدة عند قراءة النصوص التقنية بحيث يمكن تسجيل تم تسليط الضوء على قائمة الم -

                           المهام ومعالجتها بشكل مستقل. توفير قوائم الكلمات مع تفسيرات النصوص الفنية. 

استخدام الهاتف الذكي للترجمة أو للبحث عن الصور التي تساعد في فهم الكلمات. لذلك من الضروري  -

                                                                                  فر الهاتف الذكي كأداة بحث.تو

  تنظيم محتوى النصوص في جدول.                                                                                            

.                                                                  توبة من قبل التالميذالحظات المكتلقي المعلم الم-  

االطلس.                                                                                                   مع التعرف و العمل-  

                                                                   أستخدام الصور لفهم النصوص بشكل أفضل.      -

تهيئ جو دراسي مناسب.                                                                                                  -  

                                          تنظيم رحالت حول موضوع الدرس.                                        -

.                        (إذا لزم األمرفي توضيح المحتوى) السنوات السابقة, توفير أدوات تعليمية إضافية  من-  

             صياغة المهام التي تستند إلى معرفة الطالب باللغة األلمانية.                                                 -

التشجيع و التحفيز من قبل المعلمين.                                                                                -  

 

ات مدى صعوبة مشاركتها في مناقشات التي تحدث في أوضحت إحدى الطالب أثناء إعداد هذه المجموعة,

"نريد أن نكون في المناقشة الصفية. ولهذا تطلب:  وها غالبا  اللغة األلمانية يتجاهلالصف وأن معلمي 

ة فقط  الطالب الذين حصلواعلى درجات جيد هبأن با  إنها تشعرغال في الدرس!" جزءاً و نشارك أيضاً 

الوالدين  فس الوقت، يتم انتقادها أثناء اللقاء معو يتم تجاهلها. وفي ن يشاركون في المساهمات الشفوية,

كتها في الصف سطحية وهكذا يبررون لألهل لماذا  لم تكن الدرجة الشفوية جيدة. معظم على أن مشار

               الطالب يأكدون بأن هذا األمرغيرعادل.  لذلك توصل فريق العمل إلى االستنتاجات التالي:  
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واصل لتهناك قناعات راسخة تجاه الطالب في الصف يجب وضع حد لها، على سبيل المثال : مشكلة ا-

هم تلتحفيزهم على التعلم وكفائحيث وصف الطالب ثقة المعلمين وتشجيعهم على أنها أساسية مع المعلمين, 

في مجموعة مادة التاريخ،  الذاتية, لذلك يشعرالطالب بعدم األنتماء الى الصف, اذا شعربعدم ثقة المعلم به.

لتعددية اللغوية بشكل تعليمي في تدريس تمت مناقشة وجهات نظر جديدة حول التاريخ وكيف يمكن دمج ا

                                                             المادة. كما قام الطالب بصياغة النصائح التالية:   

          الدروس الخصوصية باللغات األم.                                                                                

 توفير مراجع ثقافية ولغوية متنوعة في الدروس.                                                                      

أنه يجب على المعلمين والطالب التحلي  ,المجموعات هذه جميعالرئيسية ل بشكل مختصر, كانت النقطة

             أكثر استعدادا  لشرح أسئلة التالميذ والرد عليها.  بالصبر.كما تمنى التالميذ أن يكون المعلمون 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

التربية بعد المؤتمر:ردود فعل طالب  - 01  

                                               Aysun Doğmuș 

 

 

 

الذين لديهم  تربيةمن مع الطالب الجتماع في جامعة بريإ بعد الندوة ، عقد2112 كانون األول 11في  

(  ُكل الهجرة واللغة  , المادة)و التعليم    التدريسفي ورشة   حديثا   تالميذ المهاجرينال في تدريسخبرة 

داعمين لدروس التقوية مدرسين من) أليف بايبورت و ألفان فيغنر و زابينا هاينز و سيبان أباس( ك

                                      .  مدرسةال ألنشطة التعليمية فياتطوير وتنفيذ  والمتطوعين أيضا  في

لعبت دورا   الندوة و قالت إن التاريخ مجموعة مقررفي   + اللغة ادةالم عرضت زابينا هاينز مشروع

و أضافت ان الدمج بين مفهوم محاضرات  ،هاما  و محفزا  لعملها كطالبة و معلمة للطالب المهاجرين

بهذا  و المجموعات التي ناقشوا فيها المقررات المدرسية كان مميزا  و فعاال  و ينبغي اإلحتفاظ  المؤتمر

ألن جو المجموعات و طريقة إلقاء المحاضرات كانت ، خاصة لقادمة في المستقبلا لمؤتمراتالمفهوم ل

 تعميقأجل ال من ا  سيكون مفيد تنظيم مؤتمر أخرأن  اقترحت متناسقة و مالئمة لجميع الحاضرين. لهذا

، ألنه بحسب أعتقادها المتخصصةالمقررات في إطار جديدة  مناقشات وأفكار  لتبادلفي الموضوع و 

ألزداد األهتمام أكثر في الجلسة  مناقشتها بشكل أكثر شموال  تم مجموعات وهذه الرض نتائج عُ لو 

                                                                                                              .العامة
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من  تفاجىء طالب الجامعة من تجارب التالميذ المهاجرين و وجهات نظر المعلمين الدوليين و أيضا  

تحدث الطالب بنظرة استعجاب  (. في هذا السياق،هيني كيساك مقال ُعد الى). في السويد التدريس العملي

 األساليبهذه المسألة تناقض  قالوا إنفي المدارس في السويد، و  لغاتالالطريقة التي يتم بها ترسيخ  على

                                                                                                            في ألمانيا. تطبيق العمليوال ةلنظريا

  المعلمين الدوليين المهنية بخبرةعتراف عدم اإلمن طالب الجامعة، عندما علموا ب أخرى نظرة استعجاب

بتقدير خاص من قبل  المعلمين الدوليينظيت مشاركة (. حُ ة ياسمينا حريتانيمقالالى  ُعدفي ألمانيا )

من خبرتهم في  ستفادةاأل أجل التواصل من من المزيدعن رغبتهم في  وعبروا التربية في الندوة طالب

                                                                    .طرق  تعليمية جديدة إنشاء و ربما التدريس

ف بأن الوظائ ميذ ذكروا في يوم االجتماعالتأن ال و تربوي، طالب من منظور تعليميالء القال هؤ

بأنه في  )ذو أصول سورية( سيبان أباس الجامعي الطالب، أشار على سبيل المثال ،جديدة عليهم التحليلية

 المدارس فيالتربوية  األساليب التعليمية  على لمعلمينل يةدورات تدريبكن هناك محاضرات و لم يسوريا 

 ليست كلها مشابهة، في سوريا تدريس ال ساليبأن ا أيضا   قال. واألعدادية و الثانوية كما الحال في ألمانيا

عبر عن رأيه المفاجئ بخصوص  ،. في الوقت نفسهالبالد شمال وجنوب بين التعليم فيختالفات إفهناك 

للغاية وكان  و متحفزين المعلمين ملتزمين كن بعضلم ي ،على عكس توقعاته التدريس في مقاطعة بريمن،

 أكد .في جامعة بريمن يب التي تعرف عليها أثناء دراستهاألسال طرق التدريس و نقص فيا  هناك أيض

                                               يفتقدها بعض التالميذ في الصف.    " من أجلك هناأنا أن عبارة " ا  أيض

قلة إهتمام بعض المعلمين و تجاهل التحديات و الصعوبات التي يمر بها ن أ الجامعةطالب  كما أضاف

 اذا استمرت ترك بعض التالميذ المدرسة من الممكن جدا  وسلبي و محبط له تأثير  ألطفال المهاجرينا

                                                                                                         .هذه الحالة

يقوم بإنشاء روابط أوثق مع  غير نظرته ور سيا إذا كان المؤتمتساءل الطالب عمّ  ،باإلضافة إلى ذلك

هذه  تطبيقالتعليمية بشكل مشترك بحيث يمكن يتم تطويراألساليب  و اكدوا أنه في الحقيقة المدارس.

الطالب   ذكر. كما نظاميةال دروسفي ال ايضا   + اللغة ادةالممشروع في  ا  التي تم إنشاؤها مسبق الطرق

مصاعب في تدريس بعض التالميذ تحديات و تي قالت بأنها تواجهال تمر وات خالل المؤالمعلم إحد تعليق

 يبقى السؤال ،شكل إيجابيب+ اللغة  ادةالم أساليب و طرق التدريس في مشروع قييملرغم من تبا. الجدد

األلمانية باللغة  متحاناإلعندما يخوضون  حضورهم للمواد النظامية و خاصةالطالب عند  سيتم تقييم كيف

تفتقر الى المراجع التقنية الخاصة  األلمانية كالغة ثانية(د طالب الجامعة أن دورات اللغة )أك كما فقط.

                نظريا  و عمليا . , فهناك يتم تطبيق الدروسورشة التدريس والتعلم بالموضوع و ليس كما في

ومدى مالءمة  وضوعالملهم مدى أهمية  وضحتأن الندوة أ ا  أخير التربية طالبوصف  ر,باختصا

 ،ستمرار من خالل اجتماعات منتظمةإل. وأعربوا عن رغبتهم في اوالتعلمعليم الت  عملهم في ورشة

والتي يمكن من  في المستقبل، كطالب ومعلمين ايضا   وربطهم، وربط كفاءات المعلمين بالخبرة العملية

المعهد الوطني للمدارس في  فة الىباألضاالجامعة والمدرسة  معالتعاون  الخبرة و خاللها تبادل

                                                                                                             .بريمن
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              ن        ردود فعل المعلمين الدوليي -00

                         

                                              Aysun Doğmuș 

 

 

 

 ،نمع المعلمين الدوليي مورغن الندمركز التعليم  في كاتيا باغينسكي قبل الندوةو اجتمعت ياسمينا حريتاني

آخر بعد  ع. ُعقد اجتماندوةال خالل المتخصصة للمقررات المدرسيةمجموعات  الفي  ا  الذين شاركوا أيض

ياسمينا حريتاني و كاتيا  باإلضافة إلى  ، فيه ثالثة معلمين دوليين شارك ،1126..2112الندوة في 

التي يواجهها  صعوباتال يدور حول كان جتماعاتالرئيسي لهذه اال هدفال .باغينسكي و أيسون دوغمش

أن العديد من  كدواالمحلية. وأ في أحد المدارس ن في الوصول إلى وظيفة التدريسين الدولييالمعلم

التي كانت من  الحقيقة. البلد األم من تعتراف بالمؤهالمتطلبات اإل صعوبة لت بسببالمبادرات فش

                  تقبّلها، ألنهم في أمّس الحاجة الى مواصلة مهنتهم في ألمانيا.   لمعلمين الدوليينالصعب على ا

نية للحصول على جامعة الما أي في من جديدبدء الدراسة  يف , فبالرغم من الحافز القويومع ذلك

و هذا  سرهمحاجة إلى تأمين سبل عيشهم ومعيشة أُ ب المعلمين الدوليين المؤهالت المطلوبة، إال أن معظم

                                                                                          .ما يُصعّب األمر عليهم

هيني كيساك إلى النموذج السويدي الذي قدمته  خاص بشكل نيالمعلم تم لفت إنتباه ،في ضوء هذه الخلفية

. كما يوضح أن فرص التكامل المهني يجب أن تكون مهاجرين حديثا  ال نمعلميلوالفرصة التي يوفرها ل

حساسية الثقافة  في سياق  في تنفيذ منظور التعددية اللغوية و ا  ن حيث المبدأ، مما قد يساهم أيضممكنة م

 أو على األقل في مشروع ) في المدارسما أ تدريسال العمل و وجد أن فرص  في الوقت نفسه المؤتمر.

و أيضا  لعدم  ي الضروريدالضمان الما ( في الجامعة سيكون نوعا  ما صعبا  بسببالتعليم و التعلم

                               الندوة.ب تهم فيمشارك فكرة أحد أسبابكانت هذه الاألعتراف بمؤهالتهم، كما 

في  في المدرسة، المدرسين الدوليين عن تجاربهم المهنية التخصصية، تحدث المواد مجموعاتل بالنسبة

 تناقضت في طرق التدريس و الخطط التعليمية، ممالزمالئهم في بريمن  ربويةالت رحين أن وجهات النظ

غير مقصود و اعتبار المعلمين الدوليين لاتأثير المدى ظهور  علىالمختلفة في الحديث  نقاطأثار هذه ال

فيما يتعلق بمنطق التمايز الوطني بين "نحن" و   ا  أصبح هذا واضحلذا  ، وطنهم عنكمتحدثين بديلين 

المعلمون الدوليون أنه على الرغم من وجود  قال في الندوة. ا  وتكرار ا  مرار" الذي تم االستشهاد به م"أنت

المانيا, إال أن هناك بال علمين والممارسات المهنية بين بلدانهم األصلية و اختالفات في دورات تدريب الم

األفكار  كما أدرك المعلمين الدوليين أثناء هذه النقاشات, ينبغي التأكيد عليها.  تشابه  أوجه شك نقاط و

التوتر, نهم. مما أدى الى حالة من الخاطئة  التي تصورها بعض المشاركين عن النظام التدريس في بلدا

            . !"أيضا  يوجد لدينا مستلزمات تعليمية  : "في سورياين بلهجة شديدةدوليال ينمدرسال فقال أحد
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     م المدرسيةخبرته و  نظر اآلباء ةهوج -08

 

                                  Farina Maletz  

 

 

 

  

 و الطالبات الطالب  أهالي والتعليم عليمالت  ةعت ورشد 2118يونيو  12مؤتمر في القبل بداية  

من فارينا ماليتز )موظفة سابقة في الورشة  كل   األجتماعن. حّضرإلى مقرهم في جامعة بريم المهاجرين 

حتياجات اآلباء اسة في شؤون مادة التقوية للطالب السيدة بيترز التي أجرت بحثا  حول درّ و مُ  التعليمية(

ت حول نظام التعليم في مدارس مدينة بريمن. باإلضافة إلى السيدة ماليتز و بيترز و المهاجرين للمعلوما

التالية )أرمينيا،  الدول باغينسكي وبعض األهالي من المديرة التربوية لورشة التدريس و التعليم السيدة

                                  .  جتماع( ثالث أمهات و أب واحد، و بعض المترجمين في االسوريا، أوكرانيا

 أطفالهم في مواصلتهم لتعليمكتسبها اآلباء من خالل االتي  ةكان تبادل الخبر جتماعالهدف الرئيسي لال 

مشاركة أطفالهم في مشروع )اللغة، الهجرة و المادة(  لمالحظاتهم حوومناقشة  األم و ألمانيا بلدال كّل من

تحدث والدان عن التبادل الحيوي بينهم و بين .  في المؤتمرالحقا  والتي تم تقديم أهدافها و أساليب عملها 

في األنشطة التنظيمية بعض في  تهممشاركبعد حد المعلمين حول سلوك و أداء أطفالهم و قد جاء ذلك أ

                                                                                                         المدرسة.  

موعد رسمي، بل كانت الزيارات  ةيّ أيتطلب  م يكن معقدا  و لمالتواصل مع المدرسة حول أمور الطالب ل

أمور  بشأن هلللنقاش مع األ في السنة مخصّصان يومان ، كما كان هناك أيضا  ممكنة في أي وقت

                                                                                                        .   االطفال

بشكل عام  مهمة الوالدينف ،مشاكلبعض الفي حالة ظهور  يتم نمعلميالأفاد أحد الوالدين، أن التشاور مع 

.                  المنتظم مدوامه هم وو سلوك همموادمتابعة اإلشراف على واجبات األطفال المدرسية و هي  

مع طاقم التدريس  التواصلفي  التي يواجهونها اللغوية التحديات و الصعوباتعن هالي األبعض  تحدث

 ،من أطراف مختلفة كانوا غالبا  يتلقون المساعدات اللغويةلذلك  ،مدارس بريمن في ربتهمن خالل تجم

لبا  في نهم غاأوضحوا أالرغم من ذلك فقد ولكن ب  و سكرتير متعدد اللغات في المدرسة.أمثل أزواجهم 

 على فهمو ال مثل الرد ةويعوائق اللغالفي المدرسة بسبب  الدقيقة بعض المعلومات عدم فهمحالة قلق من 

تبدو صعبة  ن مشاركتهم في حياة أطفالهم المدرسيةألبوضوح،  جلسات الوالدين مناقشة وأرسائل الحد أ

حد المشاركين أكما ذكر . جتماعثناء اإلمترجم أ دعمهم من قبل طبعا   هؤالء اآلباء تم ما. و محدودة نوعا  

معلومات و فرص 

األهل للمشاركة في 

حياة أطفالهم 

رسية المد  

 

تحديات في التواصل 

والمشاركة في المدارس 

 بعد الهجرة في بريمن
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 البريد اإللكتروني لتنظيم موعد مع المعلم أو المشاركة في أحد رعب علمينمع الم أحيانا   يتواصلون  بأنهم

بأنها التي تنظمها المدرسة لألطفال بدت للجميع و األنشطة الرحالت أن  أكدوا أيضا   .والدينجلسات ال

بسبب معرفتهم اللغوية  ال يشاركون أطفالهم في هذه الفعاليات الياأله منالكثير  و مع ذلك فإن مفيدة

طفالهم الملحوظ أهتمام و حب ا عن فيما يتعلق بالدورات التحضيرية في المشروع، تحدث األهلالبسيطة. 

ألنتقال إلى الدروس ل وضروري مفيد مضمون هذه الكورساتهذه الدورات ألنهم وجدوا  الذهاب إلىب

التي تلقاها في المدرسة  فهم الدروس حد الوالدين أيضا  أن طفلهم كان لديه صعوبة فيأ. كما ذََكَر النظامية

تحسن مستواه ، حضيريةن المحتوى كان صعبا  في بعض األحيان، و لكن بعد حضوره دورات التأو 

أولياء الطالب  ينبهذا التبادل  .  بيّنو تعلم مصطلحات جديدة تفيده في المدرسة و البيت بشكال  ملحوظ

عن التجارب و طرح  مع المعلمين كاديمية ألطفالهم و يسعدهم التحدثبأنهم مهتمون جدا  بالمهنة اال

 األهليضا  األستمرار في التواصل مع أ. من الواضح أن المعلمين يريدون مستقبلهماألسئلة بخصوص 

                                                             .                                لتبادل المزيد من المعلومات

على قدومهم و  ركيناالمش جميعبصفتنا كمنظميين لهذا األجتماع، نود أن نتقدم بالشُكر ألولياء الطالب و

            .                                  روتم تطوير آفاق جديدة للتعاون بين المدارس و أولياء األمينأمل أن 
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نظر الطالب  من وجهة ار و آراءفكأ-03-                        

        والخبرات الموجودة لديهم

 

 

                            Mona Schiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

قبل أسبوعين أثناء التحضير للندوة, جرت مناقشة جماعية لمدة ساعتين مع الطالب المهاجرين في جامعة 

مزيد من الوقت لتبادل األفكار التوفير مساحة آمنة للطالب مع الهدف من هذا األجتماع هو بريمن. كان 

الدورة التمهيدية إلى الدروس النظامية. بالنسبة للمناقشة  من نقلهمفيما يتعلق ب ألول مرة تجاربوال

موظفة تربوية في مشروع التأهيل و االندماج في 

المركزالمتخصص للمدرسة و العمل. يتلقى الطالب 

عاماً,  86و  02المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين ال 

وجيه المهني. دروساً في اللغة األلمانية و الرياضيات و الت

منى ترافق الطالب و تساعدهم في طرح األسئلة و المشكالت 

و تدعمهم في تطوير منظور مهني بعد مرحلة التأهيل و 

االندماج. كجزء من مشروع التعليم و التدريس قامت منى 

لمدى عام بتدريس الطالب ذوي الخبرات المدرسية الضئيلة 

 و دعمت المشروع بأدوات تعليمية.
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في وس التقوية درا  حالي يحضرونوالذين  ،التمهيدية الجماعية، ُطلب من عشرة طالب سابقين في الدورة

عة منهم تمكن سب . من أصل عشرة طالب،ميوالتعل عليمالتة ورش حولجامعة بريمن، تقديم مالحظات 

في  تعليميةال تهمخبرللحديث عن أتيحت الفرصة للطالب  كجزء من المناقشة،. من المشاركة في المناقشة

تم سؤا لك عنه فيما "ما الذي لم يالية: ولوية في هذا التبادل من خالل األسئلة التء األاعطإتم  و ألمانيا

ومن  طرحه عليك ؟" بأن يتم و ما هو السؤال الذي كنت ترغب؟ المدرسية في ألمانيا تجاربك يخص

من خالل لفتت االنتباه لمالحظات الطالب النقاش الجماعي، تم تعميق وجهات النظر التي هذا خالل 

جراء مقابلة إوافق طالبان على  . بعد الندوة،الهادفشارة إلى محتوى المؤتمرأسئلة إضافية وتمت اإل

ووجهات النظر أراء  تلخيصيمكن  و تعزيز مواضيع النقاش  في هذا السياق، تمو ,فردية مدتها ساعة

                                                                         التي قدمها الطالب في المجاالت التالية:

                                                         نظامية.الدروس الدورة التمهيدية إلى الاالنتقال من  صعوبة •

                                  نظامية. ال أثناء الدروس يميالتعل الوضعلتعامل مع في استراتيجيات الطالب ا• 

                                                                بعد المدرسة.ما و صفال ضمنءات اجراإل دعم • 

                                                                             بنماذج قوية ومحفزة. ا  أن تكون محاط• 

                             التجارب والخبرات المدرسية قبل الهجرة. خالل التقنية للطالب من دالمواتوفير• 

                                                                            أدائهم. قتراحات الطالب لتحسين ا• 

 

                                                  روس النظاميةنتقال من الدورة التمهيدية إلى الداال ةصعوب

إال  للغاية، مهم  لَ التركيز على القواعد واللغة األلمانية اليومية في الدورة التمهيدية  نأتفق الطالب على ا

الدورة  كتسبوها فيان مهارات اللغة التي أ أكدو على . كمانظاميةلدروس المتابعة ال يس بكافيٍ نه لإ

متطلبات  مع اسبةنتتكن مأو فق تلم ت ،ا  ثني عشر شهرإلى اة ست  فترةٍ تراوحت ما بين  التمهيدية خالل

ا, لتحدث بهعلى ا مقدرتهمللغة األلمانية اليومية و فهمهمعلى الرغم من ف دراسي,الفصل ال  اللغة ومنهاج

 لى نتيجة مفادهاإؤدي غالبا  ي كان بالمفردات التقنية الالزمة للدروس المتعلقةإال أن  النقص في المعرفة 

وبالتالي  ،يفهمون اللغة و الدرسفهم بالكاد حصة، الجدهم في تواوأوالئك الطالب  رغم من حضوربأنه 

ذكرت إحدى الطالبات  قد ،على سبيل المثالالفيزياء  ادةمففي  صف،ال في شيء لفهم أي وصلوالم يت

بالنسبة لها مقارنة بما تعلمته لمدة عام في مدرستها في  ا  ألمانيا كان جديدمادة الفيزياء في   منهاج  أنب

                                                 .درسكن قادرة في البداية على متابعة لغة النها لم تبإسوريا و

المصطلحات  همتعلم في حال قد تكون مفيدةن الدورة التمهيدية أ على في النهاية الطالب تفقو كخالصة ا

                                                              الدروس النظامية.ب الفنية الخاصة

بعض  توقعلم ي رأيهم،بحسب  ألنه  هتمام المعنويأعرب الطالب عن رغبتهم في المزيد من الدعم واالو 

في البداية شهر".  التحدث باللغة األلمانية بعد  يس بإمكانهمل "  ا  المهاجرين حديث  أن الطالب المعلمين

 صلية وللطالبلطالب الذين يتحدثون األلمانية كلغتهم األ اِكالالشفوية ل نماذج االختباريةتم تحديد نفس ال

ألنهم لم يتمكنوا من  ،, غير أنه لم يجتز الكثير من أولئك الطالب الجدد االختبار الشفهيالوافدين الجدد

على ة، فمثال  كتابيالوظائف العلى  ا  أيض تنطبق مشكلة التقييم هذهكما أن  .بداية الفصل منذالمشاركة 

 درجات وعالمات من تم خصم إال أنه قد ،كتابة مواضيع ألمانيّة جيدة جدا  من حيث المحتوىمن الرغم 

كانو قد واجهوها  ،مشكلة أخرى الىأشار الطالب  كما. الطالب بسبب األخطاء اإلمالئية والنحوية أولئك

 نه ليس لديهم الوقتبأ همقد أجابو نيالمعلم لكنستيعابية، سئلة االمن المعلمين المساعدة في األ همطلب عند

ولذلك فمن غير  .صفزمالئهم في المن الدعم  و أن يطلبوالوحدهم أ قلمواأن يتأ من عليهأو الكافي

ضافي إي عمل أ مل مسؤوليةمن تح رتباك والتشتتاالب الدراسة األلمان و زميالت مالءزر وشعالمستبعد 

التي لم تكن واضحة  الوظيفةلجديدة في الصف إحدى الزميالت لزميلتها اقرأت  على سبيل المثال، .لهم

 في المساعدة، ة الطالب األلمانعلى الرغم من رغب ، ألنه، لكنها لم تستطع شرحها وتوضيحهابالنسبة لها

ليس لديهم  أنه فهم المنهاج بأنفسهم. كمابأوال   ، فهم مطالبونالكثير من الوقت لدعمهمإال أنه لم يكن لديهم 

                                                         الدعم لهم.   المدرسة لتقديم المزيد منالوقت الكافي بعد 
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  له موقفٍ بذكر  حد الطالبا قام. على سبيل المثال، الصعبب صففي الوقت ذاته، تم وصف التعلم في ال

 أن المعلم مع الركيكة،بسبب لغته   حد الزمالءا  سخر منهف أمام الطالب ه لفكرةشرحصف أثناء في ال

 الموقف قد جعل هذا لكن ،عند تعلم لغة جديدةاألخطاء ه من الممكن ارتكاب أنب لجميعأوضح لقد  كان

أمام السبورة. كما جعله يشعرأيضا  بالتوتر و بنوع من  "ينسى فجأة كل شيء" أراد التحدث عنه الطالب

ن رغبته في أن يسأله أحدهم عن سبب خوفه وأعرب عالعصبية  خاصة عند التحدث باللغة األلمانية، 

تكوين صداقات مع زمالء  راحة عندشعور بعدم ال ا  أيض راود الطالب الجددي  .األلمانيةمن التحدث ب

                                                                               .  الدراسة خالل الدروس النظامية

تجاهل الطالب المحلي  مكتملة هي السبب في رغيالاأللمانية  لغتهمن أن الجدد يلوافدالطالب ا كما أوضح

 مرة أخرى. في الدورة التمهيدية عن أي فكرة السؤو الأستفسار اإل دفعهم الىال يما وهذا  ألسئلتهم،

 امية،في الدروس النظأما  .بالدرس الجميع مع بعضهم البعض ويستمتعونيختلف كل  شيء، بحيث يتحدث 

عرضة رأكث يكونون فهم غالبا  على إجابات ألسئلتهم،  جدد يحصلون أحيانا  الطالب الهؤالء  برغم من أن

. كما أدرك الجميع إن االنتقال من الدورة التمهيدية إلى الدروس النظامية  لوحدهمفي مقاعدهم للجلوس 

يهم أوال  ترجمة كل المحتوى ، يتعين علصففي ال األلمان على عكس زمالئهمف يتطلب جهدا  كبيرا ،

دروس اللغة  على ذلك مثالكمتابعة. ال الفهم و س من أجل القدرة علىووالمصطلحات الفنية للدر

ية ليزية واأللمانكنها تعلمت في البداية مفردات جديدة باللغتين اإلنإليزية، ذكرت إحدى الطالبات كاإلن

 أدركت . ولكنهاعن ظهر قلب كل شيء تعلمت ،وقتللغة األلمانية في ذلك اللبسيطة وبسبب معرفتها ا

ليزية إلى العربية كاإلن مصطلحاتترجمة المفردات وال ذا قررتلِ  ن هذه الطريقة غير مجدية معها،إ الحقا  

الذين يقيمون في سكن الطالب قال  .فهم و تعلم المفرداتأطول ل ا  تغرق وقتتس رغم أن هذه الطريقة أوال ،

الطريق الطويل إلى  ، وهذاهذه الساعة التي يقضونها على الطريق كل يوم مرهقة بإن المدرسة عن بعيد

 و الترجمات الالزمةإنجاز يقلل من الوقت المتاح لهم في المساء ألداء واجباتهم المدرسية، و المدرسة

ترفيهية لممارسة األنشطة ال بالكاد متسعا  من الوقت للطالبلذلك يتوفر  مراجعة ماتعلموه في ذلك اليوم.

                                                                                           نهاية األسبوع. ةفي عطل

 

نظامية                                        ستراتيجيات الطالب في التعامل مع الوضع التعليمي أثناء الدروس الا  

ستراتيجيات خاصة للتعامل مع اللغة األلمانية ا قام الطالب بصياغة  واضحة،على الرغم من الصعوبات ال

وسائل التواصل  :ستخدموها في المنزل للتعلماستراتيجيات التي تلك اال ا  منالصعبة. تضمنت بعض

 اليوتيوبقنوات الاالجتماعي ومقاطع الفيديو التوضيحية التي تشرح اللغة وكيفية استخدامها. وتشمل هذه 

                                                                                                                لمث

Mrwissen2go و   simpelclub و   musstewissen 

 دمهذه الفيديوهات تقمعظم كما ان س باللغة األلمانية. درالمتعلقة بال اضيعفي هذه القنوات، يتم شرح المو 

 ةلغاليمكن للتالميذ من خاللها ترجمة المصطلحات الفنية إلى بحيث  لغات مختلفةب شرح الدروس ا  أيض

األم أو لغة التدريس التي تعلموها في بلدهم األصلي، باإلضافة إلى مقاطع الفيديو التي تحتوي على منهاج 

                         فردهم.وصف الطالب هذه المبادرة بأنها عمل إضافي قاموا به بم. س بلغتهم األمودر

اإلنشاء المستقل  ا  ائط الرقمية فحسب، بل ذكروا أيضالذاتية للدرس، لم يذكروا الوس  كجزء من المتابعة 

 صف بأستخداملها في ال  . قالت إحدى الطالبات إنها طلبت من زميلةوصستخدام  النصإلقوائم المفردات و

 . أشاراصة بهاخنصوص  دراسة كدليل عندحقا  األعتماد عليها ال هايمكن بحيث قامت بإنشائها ا  نصوص

أسئلة  عن كلما ُوجدت الحاجة لديهم لإلستيضاح أو اإلستفسار أن يسألوا المعلمين أهمية الطالب إلى

              .صففي ال فسارمن بعض زمالئهمتسبالدرس أو على األقل اإل ةتعلقم

يتعلق األمر بالتحدث باللغة األلمانية في  فيما والقلقالخوف مشاعر تغلب علىستراتيجية للاك

 ا  قرروا أيض، و التحدث بمفردهمتابعة لم الطالب النصائح لبعضهم البعض هؤالء نظامية، قدمال دروسال

                         .صفبعض زمالئهم في ال  من غويةلة أثناء ارتكاب األخطاء الالمهين تصرفاتتجاهل ال

بشأن التحدث  رتياحبعد بضعة أشهر من عدم اال ما أدركه لىع ا  الطالب أثناء المقابلة أيضأحد  شّدد 

 مكنتت لن وأ ثناء التحدثأمن األخطاء  ن تتجاهل الخجلما أا: أ  بنفسه قرارو أنه قد أتخذ  باللغة األلمانية
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ن أ، وتحدث بعفويةت كما ينبغي عليك أيضا  أن .لمانية وتعلم أي شيءوتحسين لغتك األأ التحدث من

                                                    من أجل التعلم منهم.المتحدثين باأللمانية كلغة أم  تركزعلى

                                   

                                                     الوسائل التعليمية في الصف و خارج اإلطار المدرسي 

خطوات   ا  ، إال أنهم ذكروا أيضالنظاميةلدروس في االدراسة ن ع ا  الرغم من أن الطالب تحدثوا كثيرعلى  

توفير و الطالب أداءو مستويات  قييم، تم تمدارس مثال  فيها. في بعض ال حضرواداعمة في المدارس التي 

 ،بالنسبة للمستلزمات التعليميةاية. ، والتي وجدها الطالب مفيدة للغوظائف و تمارين لمستويات مختلفة

الطالب استوضحوا من المعلمون  كما أن. ا  داعم ا  ضافيإ ا  من قبل المعلمين وكان لها دور ا  تم توفيرها أيض

                          .دادهم لتقديم أيّة مساعدة إضافيةهومة وعبروا عن إستعمفتمارين عما إذا كانت ال

في  قراءة وممارسة اللغةفي  ستمرارالتي ساعدتهم على اإلعن الوظائف  ا  بعض الطالب أيضتحدث  

زمالئهم عدم االختالط مع لرغم من با اللغة األلمانية  مارسواألنهم  ا  جد ا  يدكان هذا مف بالنسبة لهم .العطل

األلمان. حصل بعض الطالب على دروس خصوصية من معارفهم الناطقين باللغة األلمانية ووصفوا 

تعلم و ضافي لوظائفهم المنزلية، إ ألنهم يحصلون على دعمٍ هذا  ا ,جد مفيدة هانإب والتعلم تعليمال ةورش

ا كمختبار النهائي. لإلالتي تهيئهم  أو المتعلقة بالمنهاج اإلجابة على األسئلة النحويةأيضا   و كلمات جديدة

عند شرح  ا  كبير ا  يقدمون دعماللغات  إحدى نفس زمالء الدراسة أو األصدقاء الذين يتحدثونأضافوا أن 

بعض الطالب الجدد المعلمين لحالة  فهم و تقدير أهمية على زمحتوى الدرس أو القواعد. كما تم التركي

في الجغرافيا  درجة راسبةحصل على تأن  كانت من المفترض انهإ باتلاالطى حدإ الخاصة،  فمثال  قالت

كانت تبذل ة ن الطالبإإلى مدرس الجغرافيا وأوضح  تحدث يديةالدورة التمه علمها فيم لكنالشفوية، و

مثل يكن أداؤها  لم لكلذ ا  اللغة األلمانية مؤخرفي تعلم  تستغرق وقتا  إضافيا   لكنهاو قصارى جهدها،

أدائها و التي ساعدتها كثيرا . إضافية لتحسين  تمارينالطالبة  إعطاءبعد ذلك تم  .الناطقين باللغة األلمانية

  .                  و تقدير مثل هذه الحاالت فكرة المساواة بالفرصد عبرت الطالبة عن فرحها في دعم وق

  

                                            العوامل التحفيزية و األشخاص الذين يدعمون و يشجعون الطالب

الكثير من الجهد و  ا  أيض فحسب، بل ا  توقفي المدرسة ال يستهلك نتقال إلى الدروس النظامية صعوبة اال

للدراسة وطبعا  يعود الفضل األفكار حول ما يمنحهم القوة والدافع  خالل االجتماع . تبادل الطالبالطاقة

المعلمين الذين يمكن للطالب اللجوء إليهم في أي وقت. إنه أمر  مثل الى األشخاص الذين يؤمنون بهم

 "ذلك أنجاز"يمكنك  معلمون الطالب بشكل مستمر بكلمات مشجعة مثلعندما يخاطب ال أ  جد زمؤثر ومحف

. كما ذكر الطالب الدور الفعال الذي يلعبه اآلباء واألشقاء في في كل خطوة يتقدمون فيها ويمدحونهم

، توجد فرص معلى عكس البلد األ عندما أشار أحد الوالدين إلى أنه، تطويرهم وتحسينهم. الجدير بالذكر،

أطفالهم وتقليل المخاوف  لوالدين من خالل اإليمان بقدراتا حفزيتأثير  ا  أيض هناك جيدة في ألمانيا.تعليمية 

                                                                                                     بشأن مستقبلهم.

قوة لل ا  فترات راحة أثناء الدراسة، مصدرحية وأخذ تعتبر الرعاية الذاتية، بما في ذلك تناول وجبات ص

أيضا ،  ة على أنها محفزةلالجمي دوات الزخرفية، تم ذكر األك. عالوة على ذلو اإلستمرارية في التعليم

لحفاظ على ليستمتعوا بالدرس ويستمروا با مميزة ا  قاورأ و ةملون   ا  أقالم كانوا يستخدمون الطالبفبعض 

من االعتبار" عين "األهداف في التحفيزي الرئيسي للطالب هو وضع  لعاملا كانصف. في ال حماسهم 

قد حددوا بالفعل أهدافهم  بأنهم خالل المقابلةقال بعضهم  "المثابرة". والتغلب على عبء الدراسة أجل 

بية ريالتد بعد المشاركة في بعض الدورات في المانيا المستقبلية، ألنهم يعرفون كيف يعمل نظام التعليم

                                                                                                    )براكتيكوم(. المهنية

                                                                                             

                                                                الهجرة قبلالخبرة التعليمية والمصادرالمدرسية 

حصيل التي ساعدتهم في التفي بلدهم األم مدارسهم  في در التعليمية اصعندما ُسئل الطالب عن الم

 لية.المنهاج الذي تم تدريسه في مدارس بلدانهم األص أهمية الى ، أشاروا أوال  الذي يتلقونه حاليا   الدراسي

 في مدارسهم تعلم اللغة األلمانية هم لربما سوف يركزون ويستثمرون المزيد من الوقت فينأهذا يعني 
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، فيدهم هنا في المانياإن ما تعلموه في مدارسهم السابقة لم ي قالوا معظم الطالب ولكن في بريمن الحالية

في مقرر الرياضيات  أيّة صعوبة لم يواجه الطالب على سبيل المثال .فهناك إختالف كبير في المنهاج

. ومع ذلك، لم يتم مشابها  ألن المنهاج كان  بل على العكس كانت المادة أقرب للسهل بالنسبة لهم،

، على الرغم من أن النتائج رفض معظمهاصلية وتم الطرق الحسابية التي تعلموها في بلدانهم األ  قبول

                                                                                             نفسها. كانتالنهائية 

                                                                           

                                                                                      اقتراحات الطالب لتحسين أدائهم

بصياغة اقتراحات لتحسين أدائهم  بإختصار. باإلضافة إلى  طالب أيضا  من خالل البيانات السابقة، قام ال

اإلقتراحات المذكورة سابقا ، يمكن بالفعل تسليط الضوء على التحضير للدروس النظامية في الدورة 

تكرار المحتوى المتخصص من التمهيدية، بقدر ما يتم نقل المصطلحات الفنية في الدورة التمهيدية و 

هيني كيساك فيما يتعلق بالمفهوم " دليل الدراسة "(. يرى معظم  إلى محاضرةد )عُ  نظاميةالدروس ال

التالميذ أهمية اإلندماج المبكر من خالل الذهاب الى المدرسة و حضور الدروس النظامية، و أنه من 

حضور الدروس النظامية، كما الحال في بعض األفضل لهم حضور الدورات التمهيدية و في نفس الوقت 

ستخدام اذكر الطالب أن المدارس، باألضافة أيضا  إلى إقتراح تلقي عروض دعم إضافية داخل المدرسة. 

. فيدة جدا  كانت م صفالرقمية المتعددة اللغات وتمارين القراءة المستهدفة وقوائم الكلمات في ال الوسائط

المفردات  دقيق و تصحيحعندما يقوم المعلمون بالت أمر جميل و مفيد أنه واباإلضافة إلى ذلك، وجد

          .                    هميتهاأعلى  من خالل وضع خطوط تحتها تاكيدا  حديدها المصطلحات الفنية وتو

العالقات و التعامل مع المعلمين  أهمية المهاجرين حديثا  إلى ضرورة و الطالب توصلالنهاية،  في 

أوضح.                                                                              تواصل و االستفسار بشكللل  
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النتائج و خالصة المؤتمر-02  

 

                                                         Aysun Doğmuș 

 

 

 

 

                :أن تعاون ومشاركة مختلف الجهات الفاعلة كان له تأثيرا  مميزا  للندوة، ومن هؤالء المساهمين 

 ممثلوا تدريب المعلمين والتعليم التكميلي في والية بريمن، الطالب، أولياء األمور, المعلمين الدوليين, 

طالب التربية وجميع الجهات الفاعلة والدولية ساهموا و شاركوا آراء و وجهات نظرهم حول عملية 

االنتقال من الدورات التحضيرية إلى الدروس النظامية، وناقشوا أيضا  تجاربهم وقدموا نصائح عملية 

                                    مهمة. وقد أوضحت الندوة إنتاجية هذا المنظور المتعدد لجميع المشاركين.  

أتفق الجميع أن االجتماع يمثل بداية التعاون، و يجب أن يتبعه إجتماعات و ندوات و ورشات عمل أخرى 

من أجل صياغة أهداف و استراتيجيات و دوافع مشتركة لتدابير السياسة التعليمية وتدريب المعلمين 

                    اف خيارات التنفيذ للحياة المدرسية اليومية.ليكونوا قادرين على الممارسة الفعالة و إستكش

وإبراز المتطلبات األساسية للتعاون والمشاركة مع العديد من , في الختام, تم التأكيد على وجهات النظر 

                             أفكار ومشاريع مشتركة بعد الندوة.    لفاعلة، والتي يمكن أن تتيح أيضا  الجهات ا

                               

 

 

                                     المواد التعليمية(   -تعاون وجهات النظر المتخصصة  )العلوم التربوية  

                                                                   باألضافة الى المراحل الثالثة لتدريب المعلمين     

من الدورة التحضيرية إلى الدروس النظامية, فإن  ا  فيما يتعلق بعملية أنتقال التالميذ المهاجرين حديث

زة خاصة في نظام بريمن التعاون بين ممثلي العلوم التربوية وممثلي تعليم المنهاج يعتبرعامل هام و ميّ 

اسات, والكتابة القانونية والتدريب التعليمي, باإلضافة إلى المراحل الثالث لتدريب المعلمين )الدر

                                                                                                  اإلضافي والمتقدم(.  

جامعة في  -من المؤكد أنه ال بد من إنشاء بنية التعاون من خالل االلتزام النشط للجهات الفاعلة المشاركة 

يذها في تبادل مستمر ويمكن أيضا  وكان ال بد من تنف -للمدارس في والية بريمن  ن ومعهد الوطنيبريم

                                       إثبات أن التخطيط طويل األجل لألنشطة المشتركة هو مطلب أساسي.

معلمين وبين العلوم وقد اشتمل التخطيط على تطوير خيارات الربط ضمن المراحل الثالث لتدريب ال

التربوية وتدريس المنهاج في أول مرحلتين من تدريب المعلمين. بالنسبة للندوة : كان الحل هو الصياغة 

والنجاح التعليمي في الدروس النظامية.     م مشاركة الطالب المهاجرين حديثا  المشتركة لمسألة كيفية دع  

ة من خالل المحاضرات ومجموعات العمل المتخصصة. تمت المقارنة التربوية والتعليمية لهذه المسأل

                                    كما يمكن تلخيص الدوافع التالية من محاضرة ياسمين كاراكاش أوغلو:
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أثناء المحاضرة التي ألقتها كاتيا باجينسكي تم تسليط الضوء على المناقشات التي جرت في  مجموعات 

أظهرت  النقاط الهامة المتعلقة بالعلم التربوي للمجتمع المهاجر وجميع المتعاونين.المقررات ومناقشة 

كاتيا على وجه الخصوص مساهمتها في االستفادة من قدرات الطالب وامكاناتهم والعمل على تقويتها, 

بي وبينت كذلك أنه في حال فقدان هذه اإلمكانيات وهذه القدرات لدى الطالب  سوف يكون له تأثير سل

من  على أن هذه المشاريع تتيح للتالميذ المهاجرين حديثا   وركزت أيضا   .على إندماجهم في المدرسة

و  إستخدام كفائاتهم التقنية واللغوية من أجل تعلم اللغة األلمانية وموضوعات مختلفة في نفس الوقت.

يمية المختلفة للطالب من خالل أشارت باإلضافة إلى ذلك إلى إمكانية دمج هذه المعرفة مع  الخبرات التعل

مشروع اللغة و المادة ليتمكن الطالب المهاجرين من إستخدام مهاراتهم التقنية و اللغوية لتعلم اللغة 

.                                                                     األلمانية و محتويات مختلفة في نفس الوقت  

 طالب التربية تحدث (,الكيمياء والبيولوجيا والجغرافيا والتاريخاألربعة  )أثناء مناقشة المقررات 

رودولف ريتشيلت وحسن كوتشاني وجانيك ويلمينك وسوسين أحمد وجان سيغموند وإليف بايبورت 

عن المواد وأساليب العمل في وزيناب تايرير وإلفان فيجنر وكالرا أودين  وفانيسا مول وسابرينا هينز

ادة + اللغة( وقاموا كذلك بتطبيقها في مجموعات صغيرة في ورشات التعليم والتعلم،  مشروع )الم

المواد التعليمية "المراحل المختلفة لتدريب المعلمين" فيما ب المتعلقة تبادل وجهات نظرباألضافة الى 

                                                                                     نظامية.يتعلق بتدريس المواد ال

مبادئ  واأدرج تخكرا دورتي اوسرسيلت.د فريد ماير,كاتارينا ليليث روشينبولر ، دالتعليم  اأخصائيو 

 )الممثلون التربويون لمعهد الدولة للمدرسةكما أشار ,وأساليب العمل وخصائص اللغة التقنية لتعليم,ا

, متطلبات االمتحان في المدرسة  ( الىكي ا أوبلر ، ماتياسكورينا المبي ، كريستين هيرزوغ ، ساندر

التي تم إعدادها خالل  نقاط ال , ثم لخصوا أهمأمام التالميذ المهاجرين حديثا  العقبات المحتملة  وكذلك الى

                                                                             التالي:                            على النحو ةالندو

                                                                            :أثناء الدرس العلوم التربوية والتعليمات 

          :                                                                                              العمل التربوي •  

تنمية قدرات الطالب وكذلك الوثوق بإمكانياتهم و إحترام خبراتهم ووجهات نظرهم ودمجها في عمليات 

                                                               التعليم.                                                

                                                                                                  التدريس :         •

سليط الضوء على اللغة و العقبات المحتملة لطالب المهاجرين حديثا .                                  ت -   

                                                 المختلفة. باللغات النظامية الدروس أثناءكفاءات الطالب  ربط -

علوم التربيةدوافع   

لى المدرسة بمنظور أجتماعي بدل من المنظور القومي.النظرة ا  

 بـ األندماج أحادي الجانب لما يسمى من مطالبات  مخاطبة جميع الجهات الفاعلة بدالً 

.المهاجرين  

دماج.نبط بين حساسية الهجرة و األالر  

 تجنب

الجو التعليمي.ب عن المدرسي و األليات التي تستبعد الطالالعمل الروتيني   

 طرق التدريس التي تتعامل بأحترام مع ثقافات تعليمية مختلفة و ربطها مع المنهاج.
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                                                                                                             األداء: •

                                                                                                    إمكانيات التقدم.  عتراف باإل -

مهاجر.                                                         مجتمع الال و قرارتمتطلبات  مراعاة أهمية -  

                          حتياجات و إمكانيات الطالب.                   ل القرارات التربوية بناءا  على اتسهي  -

يجب أخذ الفروقات اإلجتماعية بعين األعتبار في السياق التربوي التي من المحتمل أن تنشأ و تستند  -

                                                                                                 الى الثقافة التربوية. 

علوم التربية و تدريس المواد تحدي بحذ ذاته و إلستمرار هذا التعاون يجب التركيز يعتبر الدمج بين ال

 على العوامل التالية:                                                                                              

  

                                               إستمرار وتعميق الحوار                                        -

التركيز على العالقة بين النزوح و التعليم .                                                                      -  

                  التركيز على التطبيق العملي إلستراتيجيات التعليم المختلفة .                                    -

                   التركيز على أداء التدريس العملي في مجموعات التعلم الغير متجانسة المتعلقة بالهجرة.  -

.                                                                       فرص التطوير للطالب المهاجرين حديثا  -  

 

                                                                    لتدريس بلغات عديدةالدوافع االخرى إلمكانية ا

                                                    الدوافع الخارجية. ذكرتم  ين,تعاونمشركاء اللباإلضافة إلى الخبرة الفنية ل 

 طرق التدريس شروعها, الذي يدور حولة في ميني كيساك المساعدة في الدراسة بلغة األسره عرضت

                                          . عديدة لغات يتحدثونمع مدرسين  ذ هذا المشروعفي السويد ويتم تنفي

وأن إدارة  طالب المتعددي اللغات,ن المدرسة لديها كفاءة في التعامل مع ت هيني كيساك بإأكدما ك 

ظهر التجارب تُ  .اللغة السويديةو إلستمرارية التدريس بلغة اإلسرة  معا   عاونونيت المعلمينو مدرسةال

أنفسهم, وانهم يقدمون أداء  بوضوح أن التالميذ المهاجرين الجدد متعددي اللغات قادرون على تطوير 

                           جيدا  في تعليم اللغة  وهذا ما يساعدهم في التعميق و اإلنتقال إلى الدروس النظامية.

مستلزمات الفيديو وتأثيراتها المحتملة في التدريس من   في مقالتها أيضا  نيللي هيلفيرت  ذكرت  

خالل دروس متعددة اللغات, وبذلك يحصل الطالب على فرصة لتطوير اللغة األكاديمية واللغة العامية 

م يتمكنوا بعد من تطوير لغتهم األكاديمية بسرعة أكبر, باإلضافة لتطوير لغتهم األم, إلن العديد منهم ل

                                                           األصلية, أو لم يتمكنوا من تطويرها بشكل كامل.    

                                                تعاون ومشاركة المعلمين الدوليين  مع مركز مورغين الند 

كن الند يسهل بناء تعاون مشترك و فعال  مع معلميين الدوليين.                                        ورمركز م  

المقررات  )التي تمت فيها مناقشة( خبراتهم في التدريس في مجموعات مورغن الند تبادل أعضاء مركز

لية  في المناهج التربوية والمهنية مع المعلمين الدوليين, و قاموا بوضع الدوافع و الخطط األولية والمستقب

بالنسبة  التي يمكن اعدادها وتطبيقها بشكل مناسب و مالئم للسياق المحلي للمجتمع المهاجر في المدرسة.

                                 للمتطلبات الضرورية ظهر منظورين أساسيين  للتفكير بالعمل بعد الندوة.  
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المطلوبة لتوظيف المعلمين الدوليين ؟                                                            ما هي الشروط-  

ما هي الوظائف و المراكز التي يمكن أن يستلموها ؟                                                    -  

الت المعلمين األجانب و أن تصبح ياسمينة حريتاني في مساهمتها على أنه يجب األعتراف بمؤه شّددت

كذلك يؤكد معهد الدولي للمدارس في بريمن على أهمية النموذج السويدي  معادلة لمؤهالت المعلمين هنا.

الذي قدمته هيني كيساك حيث أنها أوضحت أن تطبيق هذا النموذج في بريمن ممكن جدا . كما أتضح 

ن الدوليين في الندوة, ولكنهم  أشاروا إلى الصعوبات في أهمية هذا الهدف من خالل المناقشة مع المعلميي

تنفيذ هذه المتطلبات في والية بريمن ألنهم على يقين أن االلتحاق بشهادة جامعية لن تفشل بسبب ضعف 

                                    الحافز و الداافع, وإنما بسبب الحاجة إلى تأمين معيشتهم ومعيشة أسرتهم. 

,  بإنه كان هناك خلل أثناء مشاركتهم في الندوة : فبينما ساهموا بتجاربهم في التبادل جب القول ايضا  كما ي

ندوة وأعطوا دوافع مهمة لسياقات العمل, لم تتوفر لألسف فرص مهنية لهم, لذلك كانت مشاركاتهم في ال

                                                       جزءا   من إلتزامهم الطوعي.                                

باإلضافة إلى ذلك, تتعلق مساهماتهم بخبراتهم المهنية,  ومساهمات وجهات النظر التعليمية من المعهد 

الوطني وجامعة بريمن في مجموعة من الموضوعات أو الخطط التعليمية. يلفت التأثير الناتج  إلى حقيقة 

ات النظر ومقارنة الثقافة بين البلدان يمكن ان تكون البيئة المدرسية بيئة مالئمة أنه في التبادل بين وجه

                                                                                                         للطالب.   

                                                                                               

 نصائح طالب التربية لكسب المزيد من األحتراف في التدريس :                                           

ربط كفاءات المعلمين بالخبرة العملية.                                                                         -  

ترك لمواد التدريس .                                                                          التطوير المش -  

تكثيف التعاون بين الجامعة والمدرسة وجعل مشاريع التخرج في خدمة المدرسة.                        -  

                                          العمل مع المعلمين الدوليين وتبادل الخبرات معهم.                  -

               العمل المشترك مع جميع الجهات الفاعلة لممارسة التدريس حتى مع الطالب المهاجرين حديثا . -

  

 مشاركة أولياء االمور كشركاء تربويين                                                                      

نظرة ثاقبة على تجاربهم ووجهات نظرهم في الفترة التي  ولياء األمور للطالب المهاجرين حديثا  قدم أ

في إنشاء السير الذاتية التعليمية  أيضا  سبقت الندوة, والتي عبروا من خاللها عن موقفهم كمشاركين 

ألن معرفتهم  ألطفالهم. وبرروا حقيقة أنهم ال يرون أنفسهم في وضع يسمح لهم بفعل أي شيء وهذا

باللغة األلمانية غير كافية.  باإلضافة إلى تدريس اللغة األلمانية والمواد المتخصصة األخرى, يعد اإلندماج 

لذلك, والذي يؤثر ليس فقط عليهم ولكن على جميع  أساسيا   اإلجتماعي في الحياة المدرسية اليومية شرطا  

                                                                                                        أولياء األمور.

مشاركة تالميذ المدارس كمخاطبين للعروض التعليمية وخبراء في السيرة الذاتية التربوية الخاصة بهم  

دموا قالثقافي في المدرسة.  قام الطالب بتبادل وجهات النظرو يرتطولاله تأثير فعال على شخصيتهم وعلى 

نصائح مثمرة حيث أنهم ناقشوا عالقة المعلم بالطالب, واالندماج في الفصل الدراسي, والنصائح التعليمية 

رار العمل الذي تم البدء به, الملموسة  لتقوية وعيهم الذاتي . كما تؤكد المدرسة على أهمية الندوة وإستم

أن  عديد من الطرق المختلفة في التعليم ومن خالل الندوة تمكن الطالب و المعلمين من توضيح ال ألن

المستلزمات التعليمية المتعددة اللغات هي أدوات هامة لكل طالب. كذلك لدعم المعلمين في النظر الى 

                                            . إحتياجات طالب الجدد أثناء تدريسهم في مدارس المجتمع المهاجر

                                                                                                                    

                                      



 61 

 | Literatur und weiterführende Links  

 

Baginski, K. (2016): Magnet. Ich verstehe. Ich hatte im Irak. In: Fremdsprache 

Deutsch. Sonderheft 2016: Deutschunterricht für Lernende mit 

Migrationshintergrund, abrufbar unter: 

https://www.fremdsprachedeutschdigital.de/download/fd/FD-

Sonderheft_2016-01_Baginski.pdf [06.07.2020]. 

 

Baginski, K. et al. (2017): Schuldeutsch. Materialien für einen 

ressourcenorientierten Unterricht mit Jugendlichen mit sehr geringen 

Deutschkenntnissen. Erarbeitet in der Lehr-Lern-Werkstatt: 

Fach*Sprache*Migration im Arbeitsbereich Interkulturelle Bildung der 

Universität Bremen, abrufbar unter: https://www.lehrlernwerkstatt.uni-

bremen.de/download/sd_formatiert8.8.17_edit.pdf [06.07.2020]. 

 

Baginski, K. (2018): Angebot Fach und Sprache, abrufbar unter: 

http://www.lehrlernwerkstatt.uni-bremen.de/FachundSprache.html 

[06.07.2020]. 

 

Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung 

(BIM)/Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 

Integration und Migration (SVR-Forschungsbereich) 2017: Vielfalt im 

Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte gute Leistung fördern können, Berlin, 

abrufbar unter: https://www.svr-migration.de/wp-

content/uploads/2017/07/SVR_FB_Vielfalt_im_Klassenzimmer.pdf 

[06.07.2020] 

 

Bildungsstandards im Fach Chemie MSA, abrufbar unter: 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse

/2004/2004_12_16-Bildungsstandards-Chemie.pdf [06.07.2020]. 

BMBF-Projekt „Transnationale Mobilität in Schule“ (2018-2021), abrufbar 

unter: http://www.tramis.de [06.07.2020]. 

 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Schlüsselzahlen Asyl 2016, 

abrufbar unter: 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2017/20170111-

asylgeschaeftsstatistik-dezember.html?nn=282388 [06.07.2020] 

 

https://www.fremdsprachedeutschdigital.de/download/fd/FD-Sonderheft_2016-01_Baginski.pdf
https://www.fremdsprachedeutschdigital.de/download/fd/FD-Sonderheft_2016-01_Baginski.pdf
https://www.lehrlernwerkstatt.uni-bremen.de/download/sd_formatiert8.8.17_edit.pdf
https://www.lehrlernwerkstatt.uni-bremen.de/download/sd_formatiert8.8.17_edit.pdf
http://www.lehrlernwerkstatt.uni-bremen.de/FachundSprache.html
https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2017/07/SVR_FB_Vielfalt_im_Klassenzimmer.pdf
https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2017/07/SVR_FB_Vielfalt_im_Klassenzimmer.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Bildungsstandards-Chemie.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Bildungsstandards-Chemie.pdf
http://www.tramis.de/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2017/20170111-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2017/20170111-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html?nn=282388


 62 

Buchwald, P. & Hobfoll, S. E. (2013). Die Theorie der Ressourcenerhaltung: 

Implikationen für den Zusammenhang von Stress und Kultur. In Genkova, 

Petia/Ringeisen, Tobias/Leong, Frederick (Hrsg.), Handbuch Stress und Kultur 

(S. 127-138). Wiesbaden: Springer. 

 

Busch, B. (2012). Das sprachliche Repertoire oder Niemand ist einsprachig. 

Vorlesung zum Antritt der Berta-Karlik-Professur an der Universität Wien. 

Klagenfurt: Drava. 

 

Deutsche Gesellschaft für Geografie (DGfG) (2014): Bildungsstandards im 

Fach Geografie für den mittleren Schulabschluss mit Aufgabenbeispielen. 

Selbstverlag der Deutschen Gesellschaft für Geografie. München.  

 

Dirim, İnci (2016): Sprachverhältnisse. In: Mecheril, Paul (Hrsg.): Handbuch 

Migrationspädagogik (S. 311-325). Opladen: Beltz.  
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