تحسين البيئة التعليمية

البروفيسور "بيتر باريت"
مؤلف تقرير قاعات الدراسة الذكية

الطرق العشر األفضل البتكار قاعة الدراسة من الروضة
إلى  12ثانوي ()K-12

البروفيسور "بيتر باريت"

الطرق العشر األفضل البتكار قاعة الدراسة من الروضة
إلى  12ثانوي ()K-12

الن�صيحة رقم  - 1الإف�ساح لأق�صى درجة من �ضوء النهار

بشكل ال يبهر البصر .إنه من غير المفيد س ّد النوافذ بقطع أثاث كبيرة أو بأعمال التالمذة .قد
إن ضوء النهار مفي ٌد جداً لنا .ينبغي إفساح المجال للحد األقصى منه إذا أمكن ،لكن بالتأكيد
ٍ
تحتاج إلى استخدام الستائر ،وفقا ً لحجم وإتجاه النوافذ في قاعة الدراسة ،ولكن فقط بقدر الحاجة .وبالطبع سيكون هناك أوقات حيث تحتاج إلى اإلضاءة االصطناعية ،وجودة تلك اإلضاءة
مهمة للحفاظ على مستويات االنتباه.

الن�صيحة رقم  - 2الت�أكد من ت�أمني التهوية املنا�سبة

عنصر أساسي آخر لإلنسان  -األوكسجين! إنه من السهل أن تسوء نوعية الهواء في قاعة دراسة متوسطة الحجم تضم  30ولداً خالل  30دقيقة ،اذا لم يتم إدخال الهواء النقي .إن ذلك مهم،
مستمر ،إذ أنه تم رصد وجود هواء غير نقي مراراً.
بشكل
إذ إن الهواء غير النقي يؤدي إلى النعاس ،وبالتالي فهو سيء للتعلّم .المطلوب فتح النوافذ
ٍ
ٍ

الن�صيحة رقم  - 3احلفاظ على اعتدال احلرارة
نأمل أن تكون قاعة الدراسة مزودة بجهاز منظم للحرارة ،يمكنك من ضبط حرارة التدفئة في الغرفة بحيث تكون مقبولة .إذا تواجدت مشاكل الحرّ الناجمة عن حرارة الشمس ،فالح ّل
باستخدام التظليل الخارجي ،إذ إن الستائر الداخلية ال تقي من الحرارة بعد دخول أشعة الشمس من زجاج النوافذ .لكن عملياً ،قد تضطر الستخدام مزيج من الستائر والتهوية.

الن�صيحة رقم  - 4اختيار امل�ستوى ال�صحيح من املرونة

الن�صيحة رقم  - 8هجوم على كل املحاور!

بشكل متساويٍ على كل النقاط السبع .لذا ال تركز على واحدة أو اثنتين ،ولكن حاول تقييم ومعالجة جميعها .إنه ليس باألمر السهل في
إن تأثير اإلجراءات المذكورة آنفا ً على التعلّم ينتشر
ٍ
عالم منهمك ،ولكن حالما تلقي النظرة األولية ،يصبح األمر أسهل .جز ٌء كبي ٌر من ذلك يكمن في زيادة الوعي لألمور المهمة – اآلن قمنا بتثبيت األدلة.

الن�صيحة رقم  - 9ال تفرت�ض �أن املدر�سة «اجليدة» تعني قاعات درا�سة «جيدة»

من خالل دراستنا نعلم أنه إجماالً هناك قاعات دراسة أكثر فعالية وأخرى أقل فعالية في نفس المدرسة .في بعض األحيان  ،يتعلق ذلك باإلتجاهات المختلفة للقاعات ،وأحيانا ً أخرى يتعلق
باألمور المختلفة التي يقوم بها المعلمون ك ٌل على طريقته ،بالمساحات المتوفرة لهم في تلك القاعات .لذلك يجب أن تنظر إلى كل قاعة دراسة كحالة فردية .إن مشاكل التصميم على صعيد
المدرسة ككل (المرافق المشتركة ،المالعب الخ ،)....لم تكن من خالل تحليلنا بنفس أهمية العوامل التي هي على صعيد قاعات الدراسة – وتلك القاعات هي عالم التلميذ األساسي.

الن�صيحة رقم  - 10تذكر �أن تنظر �إىل قاعة الدرا�سة على �أنها �أداة تعليم �أخرى

كل ما ُذكر آنفا ً يشابه ما قد يشدد عليه معاين البناء .تذكر ،إن هذه هي الجوانب المحددة التي ثبت تأثيرها اإليجابي (والسلبي إذا أُهملت) على التعلّم .أنت وتالميذك بحاجة
لكل المساعدة لتعزيز التعلّم ،لذا نأمل أن تشعروا اآلن بأن تلك الميّزات الملموسة لقاعات الدراسة هي أشبه بمجموعة مفاتيح تح ّكم تضغطوا عليها للحصول على التأثير
اإليجابي.

إن قاعة الدراسة التي تتضمن مواقع تعلّم محددة تتالئم مع مستوى تطور التلميذ ،تساعد على التعلّم .إن طريقة التعليم الممزوجة التي شهدناها تعني إيجاد تشكيلة من المواقع ألطفال
الروضة أول األكثر ميوالً للعب ،ومواقع أكبر وأبسط لتالميذ الروضة ثاني ،حيث تبدأ الجدية في التعلّم .لذا هل نحن بحاجة لخيارات تعلّم أكثر – أو ربما أقل؟

البروفيسور "بيتر باريت"
مؤلف تقرير قاعات
الدراسة الذكية.

من المهم أن تحتوي قاعة الدراسة على طابع يعكس مزايا التالميذ الفردية – بعضٌ من أعمالهم على الحائط ،اسمائهم/صورهم على الصواني البالستيكية والمشابك الخ ...أيضا ً أي شيء
قد يكونوا قاموا بتحضيره سويا ً وسيجعل صفهم مألوفا ً – وليس فقط صندوق بال روح .يدعم كل ذلك استخدام مفروشات ذات جودة عالية ولوازم تتمحور حول األوالد .العديد من المعلمين
يقوم بذلك ،ولدينا البرهان على أن ذلك يساعد فعالً.

الطرق العشر األفضل البتكار قاعة الدراسة
من الروضة إلى  12ثانوي ()K–12

الن�صيحة رقم  - 5خلق الإح�سا�س بامللكية

الن�صيحة رقم  - 6االنتباه للتعقيدات الب�صرية
يُنصح بإتباع تعقيدات بصرية متوسطة .ذلك يتعلق باألشياء المعروضة ،فالهدف شعور مفعم بالحيوية ،ولكن ليس إلى حد الفوضى .كقاعدة عامة ،يُنصح ترك  %50-20من مساحة الحائط
خالية .وبالطبع ،فإن تصميم األرضية وبنية السقف هما نقطة االنطالق ،ويجب أن يؤخذا بعين االعتبار.

الن�صيحة رقم  - 7ا�ستخدام الألوان بدقة

بعض من األلوان الزاهية ،ومن المفضل أن تكون
ّال ،ينبغي استعمال مزيج من خلفية هادئة جداً على الجدران مع
ٍ
يميل األطفال الصغار إلى حب األلوان الزاهية ،ولكن من أجل تعلّ ٍم فع ٍ
بارز في قاعة الدراسة .ومن ثم ،هناك عامل تأثير األثاث والمعروضات الخ .....لذا قف وتأمل ،ماذا تقول لك األلوان؟ هل هي صارخة
مكان
على الحائط حيث يوجد لوح التعليم ،أو في
ٍ
ٍ
مكان ما في الوسط.
جداً ،أم مملة وباهتة ،أم في
ٍ
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ً
إضافة إلى النصائح والمقترحات المفصلة هنا،
إن الجوانب المهمة التي يجب أخذها بعين االعتبار هي:

التحفيز :اتستخدم في ص ّفك ألوان وتعقيدات بصرية غير مربكة؟
الفردية :من خالل المرونة والملكية ،هل يستطيع األوالد التفاعل
والتجاوب مع محيطهم في الصف؟
الطبيعة :هل توفر قاعة الدراسة التحكم بنوعية اإلضاءة ،التدفئة
والهواء النقي لخلق بيئة تعليمية مريحة؟

النصيحة  :1تأمين الكثير من ضوء النهارمن دون انبهار

4

النصيحة  :2توفير تهوئة مناسبة
النصيحة  :3الحفاظ على اعتدال الحرارة
النصيحة  :4اختيار المستوى المناسب من المرونة

8

النصيحة  :5خلق اإلحساس بالملكية
النصيحة  :6االنتباه للتعقيدات البصرية

7
5

النصيحة  :7استخدام األلوان بدقة

10

النصيحة  :8الهجوم على كل المحاور!
النصيحة  :9ال تفترض أن المدرسة "الجيدة" تعني
قاعات دراسة "جيدة"
النصيحة  :10تذكر أن تنظر إلى قاعة الدراسة على
أنها أداة تعليم أخرى

النصائح  8و 9و 10هي مبادرات مدرسية.

وفقا ً لتصميم أصلي من GDST

نبذة عن البروفيسور "بيتر باريت"

أستاذ فخري باحث في جامعة "أوكسفورد"
بروفيسور فخري في جامعة "سالفورد"

"بيتر باريت" بروفيسور فخري في كلية البيئة المبنية في جامعة "سالفورد" ،وهو أيضا ً أستاذ فخري باحث في قسم التعليم في جامعة
"أوكسفورد" .عمل خالل السنوات األخيرة على فهم العالقة بين تصميم المدرسة وتعلّم التالميذ .مشروع األدلة الشاملة والتصميم المعروف
بـ  ،"HEADتم تمويله من قبل مجلس بحوث الهندسة والعلوم الفيزيائية في بريطانيا وقد أثبت تأثير مباني المدارس على التعلّم .وقد أدى ذلك
ً
إضافة إلى توفير مراجعات ونصائح عملية لمدارس رائدة،
إلى نشؤ لجان إستراتيجية من هيئات مثل البنك الدولي ،ووزارة التربية النروجية،
مثل مدرسة " Haberdashers’ Aske’sللصبية".
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"هوهنلوهر"
الصورة مقتبسة من:
شركة "تشادويك دراير" الهندسية

غرف "غراتنيلز" للتع ّلم

للمزيد من المعلومات حول عالقة البروفيسور "بيتر باريت" بمشروع غرف "غراتنيلز" للتعلّم ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
التالي www.learning-rooms.com -
Gratnells UK
Howard Way 8
Harlow
Essex
CM20 2SU
United Kingdom

Professor Peter Barrett MSc PhD DSc
هاتف07872 176655 :
بريد إلكترونيpeter.x.barrett@gmail.com :
الموقع اإللكترونيwww.cleverclassroomsdesign.co.uk :

هاتف( :المملكة المتحدة) 01279 401550
بريد إلكترونيmail@learning-rooms.com :
Gratnells US Sales Office:
4500 140th Avenue North,
Suite 101 Clearwater, FL 33762
هاتف( :أميركا) 727-325-2904
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