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 البریطاني التعلیم نظام مع التكیف: بالتجربة والخبرة خبراء

Experts by Experience: 
Adjusting to the British Education System 

  عام دیفون شمال الى منطقة توطینھا أعید التي السیدة خدیجة مع مقابلة أجرینا بالخبرة والتجربة، خبراء مشروع  من كجزء
. البریطاني التعلیم نظام مع التكیف في أطفالھا وتجربة تجربتھا الصغار، حیث سألناھا عن واطفالھا الثالثة زوجھا مع 2017

  اإلنجلیزیة وباللغتین حدیثا الوافدین لآلباء البریطاني التعلیم لنظام بوضع دلیل  خدیجة قامت ھذه الرسالة، إلى باإلضافة
 .والعربیة

 

 تجربة خدیجة
 كانت السوري، النزاع قبل. المتحدة المملكة في توطینھا إعادة قبل األردن في ، وھي سوریة األصل،خدیجة عائلة عاشت
 A لمستوىوا GCSE في المدارس الثانویة السوریة والتي تكافئ مستوى  العربیة للغة ةمدرس تدرس وتُحّضر لتصبح خدیجة

  للغایة عملیة بطریقة المتحدة المملكة في التعلیم فھم من خدیجة نتتمكّ  التدریس، في األكادیمیة خلفیتھا بفضل. ھنا في بریطانیا
. ووضعت  أوسطي  الشرق  او السوري التعلیم نظام التعلیم البریطاني ونظام  بینالموجودة ما  االختالفات تمییزحیث استطاعت 

  االختالفات بعض یلي فیما. الجدید النظام فھم على توطینھم أعید الذین اآلخرین اآلباء ھذا ساعدھذه الفوارق في الجدول أدناه لی
 :النظامین بین وجدتھا التي الرئیسیة

 

 نظام التعلیم البریطاني  نظام التعلیم السوري او الشرق أوسطي الختالفات 

النھج التعلیمي 
 او التدریسي 

 النظریة ھنالك تركیز أكثر على الجوانب •

 والتكراریة  الكتابة على قوي تركیزھنالك  •

  واجبات یوجد ال او یوجد القلیل من الواجبات •
 والمنزل المدرسة مابین فصل وھنالك منزلیة؛

 ھنالك تركیز على الجوانب العملیة والحسیّة  •

  من بدال ھنالك تركیز على العَرض والمشاھدة •
 النقل 

  في بما المنزلیة، الواجبات من ھنالك الكثیر •
 المنزل للقیام بھ في اإلنترنت عبر التعلم ذلك

  أن المتوقع منھم من الصغار األطفال حتى •
لعمل  اإلضافي الوقت من الكثیر یقضوا

 المنزل  في الواجبات الدراسیة

أسفل (َھَرمي  -الى-من األعلى  ھنالك نھج • النھج التربوي 
  یُمنح حیث ال – في موضوع العقاب ومباشر)
  مساحة كافیة األحیان من كثیر في األطفال
 السماح.  وطلب الذنب عن للتعبیر

  عن للتعبیر كافیة مساحة لألطفال إعطاء یتم ال •
 التأسف أو الذنب

 الطفل كان إذا اآلباء بإشراك المعلمون یقوم •
 مشاكسا  أو شقیا

  مع الثقة وبناء بزرع الطمأنینة المعلمون یقوم •
 مشاكلھم مع للتعامل األطفال

قضایاھم   عن التحدث على األطفال تشجیع یتم •
 ومشاكلھم 
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دور اآلباء او 
 أولیاء االمور

 منفصلین  والمنزل المدرسة تعتبر •

 المدرسیة الحیاة في التدخل اآلباء من یُتوقع ال •
 ألطفالھم 

 المنزلیة  الواجبات مسؤولیة اآلباء یتحمل •

  وأي الطفل تقدم  بشأن  األمور أولیاء احاطة یتم •
 تأدیبیة  قضایا

  األمور أولیاء مع  بانتظام المدرسة تتواصل •
  المناسبات أو اإلداریة التغییرات بشأن

 المدرسیة الخاصة 

 
ً  توطینھم أعید الذین لآلباء نصائح  حدیثا

 وإال. أطفالھم مواكبة أجل من اإلنجلیزیة اللغة متعلّ  على یركزوا مؤخرا ان الى بریطانیا توطینھم أعید الذین اآلباء یُنصح
  من یتمكنوا ولن مثالي بشكل اإلنجلیزیة اللغة أطفالھم سیتحدث المتحدة، المملكة إلى وصولھم من  قلیلة سنوات بعد  أنھ سیجدون
 .مالتعلّ  على أطفالھم مساعدة

المتحدة  المملكة في  المدارس تعتمد. المدرسة تستخدمھا التي المختلفة واألنظمة التكنولوجیا على التعرف أیضا اآلباء على یجب
 .األمور أولیاء مع  والتواصل المنزلیة الواجبات أداء في التكنولوجیا على
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