
 

 

 

 

 

 

 المنزليةواجبات أبنائهم في أداء اللتشجيع أولياء األمور عمى مشاركة 

 "في الفروض المدرسية المساعدةالعوسج تنظم ورشة عمل حول "أكاديمية 

 

 (:قطر ،ةالدوح( 1054 أكتوبر 51

 ورشة عملأول  ،هذا األسبوعأكاديمية العوسج، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، نظمت 
وذلك انطالقًا من رسالة مؤسسة  "المساعدة في الفروض المدرسيةعنوان "، تحت لعام الدراسي الحاليفي ا لها

شراكه في قطر التي تسعى لتوفير مستوى راٍق من التعميم وتعزيز دور المجتمع في قطر و   النهوض بأبنائه.ا 

تسميط الضوء عمى ، الذين ساهموا في المتخصصين أكاديمية العوسجخبراء من نخبة قّدم ورشة العمل 
حَث . وقد التعمم في فروضهم المدرسيةبأساليب وطرق محددة لمساعدة الطالب الذين يواجهون صعوبات 

، كما الخاصالمدرس بداًل من  ،واجبات المدرسيةلاأداء في أبنائهم  ةشاركم عمىأولياء األمور الخبراء 
ًا مالئمًا لمدراسة، وطرق إعداد جدول بمواعيد مكانالبيت ليصبح كيفية تنظيم أرشدوهم لمطريقة األنسب حول 

 . تحفيز أبنائهم عن طريق المكافآت ومنح االمتيازاتوسبل ، االستذكار وأداء الواجبات

أهمية ورشة المساعدة في الفروض عمى ، ألخصائي االجتماعي لممدرسة الثانوية، استيف ستاي وعمق
وما يقدمونه ألبنائهم من ـ اآلباء وأولياء األمورمشاركة بأهمية تؤمن أكاديمية العوسج " :بقوله المدرسية



في األثر أبمغ ، إذ لها موتطور شخصيتهاألطفال نمو في ضروري وأساسي كعنصر وتوجيهات إرشادات 
 ".ةاالجتماعيتعزيز مهاراته و مطفل التحصيل العممي لتحسين 

تقوم رسالة أكاديمية العوسج عمى التواصل مع اآلباء وأولياء األمور، وتزويدهم قائاًل: "ستاي  أضافو 
أكاديمية بالمعمومات التي يحتاجونها لدعم أطفالهم وتحسين قدرتهم عمى التعميم. ومن هذا المنطمق، تحرص 

، وورش داخل المدرسة مثل الدورات التدريبيةالعديد من األنشطة العوسج عمى إشراك أهالي الطالب في 
ورش أكاديمية في الحاضرين بمغ عدد  وقد تطوعية.والمبادرات الالعمل، ومجموعات دعم أولياء األمور، 

مدارس المن شخص من أولياء أمور وموظفين  055ما يقرب من  الماضيالعام الدراسي العوسج في 
 .ن لممشاركة في الورش المستقبمية"وأجمعوا عمى أنها مفيدة ويتطمعو األخرى، 

رشادات  وقد قدم المحاضرون والخبراء لممشاركين في الورشة من العائالت واآلباء وأولياء األمور، نصائح وا 
حول أفضل أساليب التعامل الخاصة مع الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة من أجل إتمام فروضهم 

لسياسات الفروض  وسجأكاديمية العالدراسية عمى خير وجه. واختتمت الورشة بجمسات قصيرة حول نماذج 
المنزلية في المدرستين المتوسطة والثانوية، باإلضافة إلى شرح مبسط عن استفادة العوسج من استخدام 

 توزيع عمميةحيث يبسط  لمدارسفي انظام إلدارة التعمم  وهو ،Google Classroomتطبيق فصول جوجل 
 .وتقييمها الدراسية الفروض

التي تعمل عمى نشر ثقافة  ،قطر مؤسسة المنضوية تحت لواء المدارس من واحدة هي العوسج أكاديميةو 
زيارة:  ىرج، يلممزيد من المعمومات عن أكاديمية العوسج تعميمية مميزة في جميع أنحاء الدولة.
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 انتهى

 نبذة عن أكاديمية العوسج

أكاديمية العوسج هي مدرسة متخصصة تقدم خدماتها لمطالب ممن يواجهون تحديات في التعمم من مرحمة 
رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر، ومركز يعنى بتوفير مزيد من خدمات دعم التعمم والتقييم التربوي 

التطوير تتمثل رسالته في إجراء والتطوير المهني لممجتمع القطري، فضاًل عن كونها مركزًا لمبحوث التربوية و 
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البحوث المتعمقة بمجال التعميم وتنفيذ مبادرات اإلصالح التعميمي واالرتقاء بها بما يعود بالنفع عمى جميع 
  الطالب، بمن في ذلك أولئك الذين يواجهون تحديات أكاديمية.


