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التسريع التعليمي

  

 

  

 

 يُساعد التسريع على مطابقة مستوى وسرعة المناهج

 الطالب الموهوبين أكاديميًا.الدراسية مع احتياجات 
 

حسب التعريف، فإن الطلبة الموهوبين مستعدون للتقدم بسرعة أكثر وإلى مستوى أعلى من أقرانهم في نفس 

ن التسريع الطالب من القيام بذلك؛ فهو يوفر تحديات أكاديمية للطالب الذين يتمتعون  المرحلة العمرية. ويُمك ِّ

البحوث الُمكثَّفة، يُظهر الطلبة الذين يخضعون لسياسات التسريع إنجازات يتضح من  بالجاهزية لذلك. وكما

  رائعة على المدى القصير والطويل.

 

يمكن لآلباء النظر في تنفيذ التسريع األكاديمي إذا كان المحتوى الذي يتعلمه الطفل في المدرسة قد اكتسبه 

"موهوب" لالستفادة من هذه الفرص. على سبيل في مرحلة سابقة. ال يحتاج الطالب إلى لقب  الطفل وأتقنه

الموهوبون في الرياضيات مؤهلين لبرامج الموهوبين الخاصة بالفنون واللغات،  المثال، قد ال يكون الطالب

 تتعلق بمادة الرياضيات. ولكن يمكنهم االستفادة من تخطي مرحلة

 

لواليات من المدارس إعداد السياسات تتنوع سياسات التسريع األكاديمي بدرجة كبيرة، حيث تطلب بعض ا

ال يسمح البعض اآلخر بأشكال معينة من التسريع األكاديمي؛ مثل االلتحاق المبكر برياض  وتطبيقها. بينما

األبحاث لتطبيق التسريع على طالب مختارين بعناية. وتوكل العديد من  األطفال، وذلك ُرغم حقيقة دعم

 المحلية. المنطقة التعليميةالواليات أمر السياسات إلى إدارة 

  

 عشرون نوعاً من نماذج التسريع األكاديمي
 إلى األطفال برياض الُمبكر االلتحاق بين تتنوع األكاديمي التسريع نماذج من مختلفًا نموذًجا عشرون هناك

 قدرات حسب األكاديمي التسريع لتخصيص متاحة خيارات هناك تكون وبالتالي الجامعة، في مرحلة التسريع

 الدراسية المراحل بعض تخطي مثل( التسريع من مختلفة نماذج عدة وفق طالب واحد يتعامل قد المتعلمين.

 .الوقت بمرور (الموهبة مجال المواد في حسب األكاديمي التسريع إلى باإلضافة

 

 سنًا األكبر الطالب من أفضل نحو على يؤدون للتسريع يخضعون الذين الطالب أن إلى الدراسات مئات تُشير

 الطالب ينسى ال. التسريع لنظام يخضعوا لم ممن والقدرات العمر نفس ذوي والطالب فصولهم الدراسية في

 المستقبل وفي تحديًا، األكثر التخصصات دراسة ويتابعون تعلموها التي للتسريع المواد يخضعون الذين

 التسريع ويُساعد. الطالب من أقرانهم من إبداًعا أكثر حلول في توفير ويساهمون متميزة وظائف يشغلون

 مواجهة على تساعدهم التي الحياتية وتطوير المهارات المدرسة في فاعليتهم على الحفاظ على الطالب

 .العقبات على والتغلُّب التحديات

 

 والعاطفية التنمية االجتماعية
 جيد اجتماعيًا ونفسيًا؛ فلم يُبلغ اآلباءتشير دالئل كثيرة إلى تعاُمل الطالب الذين يخضعون للتسريع على نحو 

وألن كثيًرا  والطالب سوى عن حاالت ندم قليلة بشأن االعتماد على نموذج التسريع، حتى بعد مرور سنوات.

الطالب الموهوبين أكثر نُضًجا من أقرانهم في نفس العمر ولديهم مهارات واهتمامات متقدمة من ناحية  من

األكاديمي يُمك ن الطالب من التواصل مع الزمالء الذين يتوافقون معهم من حيث نفس التسريع  النمو، فإن

تنمية الصداقات. وبالنسبة لآلباء والمعلمين الذين يترددون في تطبيق نموذج التسريع  االهتمامات ومراحل

 قب عكسية.فيجب أن يعلموا أن التخوف من التسريع األكاديمي قد تكون له عوا األكاديمي على الطالب،

 

 

 

 مثمرة أفكار

 
 ينبغي عدم االنسياق وراء  »

 الخرافات المتعلقة بالتسريع

 األكاديمي. فهناك حقائق وأدوات

 .تُساعد على اتخاذ قرارات صائبة

 

 ضمن نموذج خيارات التسريع:  »

ج المبكر،  االلتحاق المبكر، والتخرُّ

 وتخطي بعض المراحل الدراسية،

ق المعرفي،وضغط المناهج،   والتعمُّ

 والتعليم ذاتي التقدُّم، والتسريع

 األكاديمي حسب المواد، والتعليم

 عن بعد، وبرنامج التنسيق المتقدم،

 والتسجيل الثنائي، وبرامج المناهج

 اإلضافية.

 

 كد عند تنفيذ نموذج التسريع من تأ »

 مناقشة كيفية سد الثغرات المعرفية،

 إن وجدت.

 

 
 اقرأ وشارك

 العثور على هذه الموارد من خالل يمكنك

accelerationinstitute.org : 

A Nation Deceived   أمة مخدوعة 

A Nation Empowered   أمة ُممكَّنة 

الية للتسريع  سياسات الوِّ

Acceleration Policies by State 
 اإلنجاز األكاديمي توجيهات إلعداد سياسة تسريع

Guidelines for Developing an Academic 
Acceleration Policy 
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 ؟قد يكون طفلي جيدًا للتسريع األكاديمي. ما الخطوات التي يلزمني اتباعها

  االجتماع مع معلم الصف الخاص بطفلك. مشاركة نماذج العمل والكتب التي يقرأها طفلك ونتائج االختبارات

دة وأعمال  الخارجية وأفكار طفلك بشأن التسريع األكاديمي. مطالبة المعلم بمشاركة بيانات االختبارات الموحَّ

والتقييمات غير الرسمية التي توضح مستوى أداء طفلك مقارنةً بالطالب اآلخرين من نفس  الفصول الدراسية

 العمر.

  والمستشارين والمسؤولين باالجتماع كفريق واحد واستخدام أداة مطالبة معلم الفصل وُمعلم موارد الموهوبين

لتقييم الطفل ومعرفة  (Iowa Acceleration Scale (IAS)) للتسريع أيوا األبحاث مثل مقياس تعتمد على

ألهداف ذات المدى الطويل. قد تُساعد نتائج اختبار المستوى األعلى من خالل برامج البحث واأفضل ما يناسبه 

 بالمواهب على اتخاذ قرار موضوعي. المدرسية أو الخاصة

 .طلب نسخة من مالحظات االجتماع ونتائج االختبار لالحتفاظ بها في سجالتك 

 ط  ًطا لالنتقال، ومعلومات بشأن َمنطلب خطة تسريع أكاديمي مكتوبة تتضمن تاريخ بدء االلتحاق الجديد، وخِّ

 تحديد أي ثغرات وعالجها. يُساعد في

  يوًما لتحديد ما إذا كان الوضع الجديد يُناسب  30فترة تجريبية للتحقق فقط من أداء الطالب مع متابعة لمدة طلب

 اجتماعيًا وأكاديميًا أم ال. طفلك
 

 ؟ما الخيارات التي يجب متابعتها إذا لم يكن طفلي جيدًا لتخطي بعض المراحل الدراسية

 ية كاملة، ولكن قد يستفيد بتخطي مادة بعينها. يمكن للمناهج الدراسيةقد ال يكون طفلك ُمستعدًا لتخطي مرحلة دراس

 ل تحديات خالل الصيف وفي عطالتاإلضافية، بما في ذلك برامج البحث عن المواهب، أن تُوفر التجارب التي تُمث ِّ 

 مجاالت التميُّز،تي التقدُّم في األسبوع وعبر شبكة اإلنترنت. وتتضمن الخيارات األخرى: التعليم ذا نهاية

 أفضل مشاركة يمكنه بحيث لطفلك فعاليات عن البحث ومشاريع الدراسة المستقلة. والمسابقات، والمنافسات،

 .واألماكن العامة والمهرجانات والمعارض المسابقات مثل أعماله،
 

 أسئلة يجب طرحها

  المعلومات الموضوعية المطلوبة؟ ما أفضل ما مراحل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسريع األكاديمي؟ ما

 التسريع؟ وقت لتنفيذ

  ؟ هل هناك(كاملة أو مادة بعينها إذا تعلق التسريع بمرحلة)هل يستطيع طفلي زيارة الفصل قبل اتخاذ قرار نهائي 

 آخر سيخضع للتسريع مع طفلي؟ طالب

 ماذا يحدث إن لم أكن راضيًا عن القرار؟ 

  الية التي سيشارك بها كيف سيقيس الفريق نجاح طفلي؟ كيف يتم التعامل مع أي ثغرات أكاديمية؟ ما تقييمات الوِّ

 الذي سيخضع للتسريع؟ طفلي

 هل توجد خطة تسريع مكتوبة؟ هل ستوجد فترة تجريبية؟ 

 ماذا يحدث إذا لم ينجح التسريع األكاديمي؟ 

 
 

 

 لمزيد من المعلومات
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 (وثيقة تسريع المرحلة)
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 (إرشادات التسريع)
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 (مسرد المصطلحات)
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