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 اإلثــراء
 

تأثيًرا وأهمية  األكثر قد يواجه طفلك التجارب التعليمية

في نشاط من خالل االشتراك المدرسية، وذلك الفترة بعد 

 .إثرائيأو برنامج 

 

  الذي  المقررات والمحتوى العلمي فيأكثر   لألطفال الموهوبين التعمق في المدرسة قد ال تتاح الفرصة 

و رياضية، أو حتى الهوايات الخاصة  أأكاديمية أو ابداعية كانت ، سواء وينمي شغفهماهتماماتهم  يثير

التي تتجاوز عادة المنهج الدراسي، تلبية هذه االحتياجات، بفائدة   اإلثرائية لألنشطةيمكن بينما بهم. 

 . طريقة التفكيرلمتشابهين في إضافية تتمثل في التواصل مع األقران ا

في  و متنوعة وتُقام عادة بعد الفترة المدرسية، وبأشكال كثيرة البرامج اإلثرائية  تصمم وفي العادة يتم 

إال أن نشر المعلومات حول هذه البرامج وتسويقها ال يتم  عطالت نهاية األسبوع أو أثناء الصيف. 

عن البحث عن مثل هذه البرامج  اآلباء والمعلمين بطريقة مثالية، لذا من األهمية بما كان أن يحرص 

   في مدنهم وقراهم.   والتواصل مع المؤسسات التي تقدمها

أن الوقت  أو اإلثرائية البرنامج مثل هذه إذا كنت تعيش بعيدًا جدًا عن األماكن التي يتوفر بها و

  والتي يمكن أن في استكشاف الفرص القريبة منك. البدأ، فإنه يمكنك واإلمكانات المادية ال تسمح بذلك

وغيرها  قافية وطبيعية )للموهوبين المحليين( أو موارد مجتمعية في المكتبات أو مراكز ث  التلمذةتشمل 

خارج المدينة فيمكن التنسيق    يريد حضور برنامج محددالموهوب  طفلك  شعرت أن    إذا  و.  من األمكان

 التي يمكن أن تقدمها هذه البرامج.  االستعالم عن خيارات المواصالت و

 

التي يطرحها اآلباء  الشائعة  األسئلة    

 ؟ البرامج اإلثرائيةفوائد  هي ما

ذات  البرامج هذه يمكن أن تكون حيث األطفال الموهوبين. وسيلة مهمة لتنمية البرامج اإلثرائية  تعد 

وكثرة موضوعاتها خارج نطاق المناهج    وعمقهاعلى وجه الخصوص بسبب تسارع وتيرتها  عالية  مة  قي 

أن هناك فوائد اجتماعية وعاطفية خاصة لألطفال الموهوبين  أظهرت األبحاث  حيث  الدراسية المعتادة.  

يحتاجون إلى التعامل مع أقرانهم الذين يشاركونهم اهتماماتهم  البرامج اإلثرائية ألنهم المشاركين في 

 .للتعلمورغباتهم، وهو ما يعزز من نموهم الفكري وحبهم 

 ما أنواع برامج اإلثراء المختلفة؟

من خالل  أو  طالب المرحلة االبتدائية برامج اإلثراء المناسبة في مدارسهم الخاصة،عادة ما يجد 

المنظمات المجتمعية المحلية أو المؤسسات الثقافية. وعادة ما تُعقد هذه البرامج بعد اليوم المدرسي أو  

 .دراسيال فصل بشكل دوري خالل ال عطلة نهاية األسبوع في

يكون لطالب المرحلة المتوسطة والثانوية خيار حضور البرامج الصيفية الداخلية و ذلك إضافة إلى 

مثل جامعة ديوك وجونز هوبكينز ونورث ويسترن  محلية ودولية اليومية المقدمة من جامعات 

  لعدد من لهذه األنواع من البرامج    حيث عادة ما يخضع المتقدمون متخصصة  وستانفورد، أو مؤسسات  

تُعد المنافسات طريقة أخرى لتقديم فرص اإلثراء لطفلك الموهوب  حيث  .  تجارب األداءأو  االختبارات  

 )يتبع(  عن طريق منحهم فرصة إلظهار قدراتهم ومواهبهم وأن يُعرفوا بها.

 

 تأمالت

بديل أنها  بالبرامج اإلثرائيةال يُقصد « 

التعلم في الفصول اإلعتيادية في  كامل عن

 الموهوبين. للطلبة المدرسة

لديك كم هائل من فكونك المعلم األول لطفلك،  «

المعلومات والرؤى بشأن قدراته واحتياجاته 

واهتماماته. تجنب التقليل من قدراتك لتقديم 

المصادر المحلية   من خالل برنامج إثرائي

 وعبر اإلنترنت.

« شارك رغباتك وخبراتك مع طفلك وقم 

بتكوين عالقات مع اآلباء اآلخرين لخدمة  

األطفال الذين ال يتعرضون لتحديات واستثمر 

 الموارد المحلية إلثراء تعليم طفلك بعدة طرق

 مهمة.

« تجنب اإلفراط في ضبط المواعيد لطفلك  

وتحديدها. بعد فترات التعلم العصيبة، يحتاج 

الموهوبون وقتًا غير منظم لتخفيف األطفال 

 .ضغوطهم
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 راءــاإلث
 التي يطرحها اآلباء  الشائعة  األسئلة  

 

 ما أنواع برامج اإلثراء المختلفة؟

فريق أو التعاون مع   تشكيل، إال أنه يمكن لآلباء التطوع لبدء الخيارات المدرسية المتاحةهذه  وجودعلى الرغم من و

 MathCountsبرامج ومنافسات )  العديد من هذه المنافسات معتمدة على المواد الدراسية حيث أن. ارس أبنائهممد

بينما تكون المنافسات األخرى   تورانس اإلبداعية العالمية لإلبداع(جوائز ،  WordMastersتحدي ، للرياضيات 

برنامج حل المشكالت المستقبلية الدولي،  و،  Destination Imagination)  عبارة عن تحديات لحل المشكالت

 ( Odyssey of the Mind الرحالت العقلية مسابقات و

 مناسبًا لطفلي أم ال؟  اإلثرائيالبرنامج كيف يمكنني معرفة ما إذا كان 

والمرونة واالستكشاف في االهتمامات الخاصة بطفلك.    التحديعند التفكير في أحد برامج اإلثراء، ابحث عن العمق و

يقوم به   مشابه أو أعلى قليالً ممامحتوى تجنب البرامج التي تقدم ويتضمن جرعة كبيرة من المتعة! التاكد من أنه و

يعتبر معلمو البرامج خبراء في موادهم  كما يمكن التأكد من جودة المعلمين المقدمين للبرنامج، حيث    طفلك في المدرسة.

يمكن أن يكون األطفال مشاركين فعّالين في البحث ألنفسهم عن كما يمكنهم مشاركة حماسهم وبثه في المجموعة.  و

أظهرت األبحاث أنه عندما يكون لدى األطفال دوافع واهتمامات شخصية، فقد برامج اإلثراء المناسبة لهم واختيارها. 

 فإنهم سيحققون نتائج أفضل. 

 أشياء توضع في االعتبار

ألطفال الموهوبين معرفة واسعة بشأن إحدى المواد  ا  يمتلكقد  هل تجارب التعلم منظمة وفق مفاهيم رئيسية؟ •

 .بسيطة جدًا بالنسبة لهم حقائق أساسيةالدراسية. وبالتالي ستكون الفصول الدراسية التي تقدم  

  للمشكالت؟  حالً إبداعياً هل تقدم درجة أعلى من الصعوبة، أو تتطلب مهارات تفكير ذات مستوى أعلى، أو تتطلب   •

بتحدي إيجاد حلول للمشكالت التي ليست لها إجابة صحيحة أو خاطئة واضحة أو  األطفال الموهوبين يستمتعون 

 .طريقة واحدة فقط لفعل األشياء

س في فصول اإلثراء خبراء في المجال، وعلى نحو مفضل، معلمون    الدراسية؟من الذي يدرس في الفصول   • يُدّرِّ

متمرسون في التعامل مع األطفال الموهوبين. ابحث عن البرامج التي لها سجل حافل باإلنجازات المناسبة  

   إلهتمامات أبنك الموهوب. 

واحد مناسب   مقاس "  للبرامج اإلثرائيةيجب أال يكون  ما الذي سيحدث إذا كان طفلي فعاًل متقٌن للمفاهيم؟ •

 .بدالً من ذلك تسمح لطفلك بالتحرك بشكل أسرع والتعمق أكثر في أحد المشروعات بلللجميع"، 

البرنامج للتعرف عن  المشاركين السابقين في آراءابحث عن  كيف يشعر المشاركون السابقون بشأن البرنامج؟ •

 تجاربهم المباشرة. 
 

 البرامجمستويات 
 

 ذات المستوى التمهيدي  البرامج اإلثرائية

ف  ذو المستوى التمهيدي الطفل بمجال اهتمام ما وقد يسهل العثور عليه على المستوى المحلي   البرنامج اإلثرائييُعَرِّ

المؤسسات المحلية والمدارس والمؤسسات الثقافية والبرامج الرياضية والتعلم  أن  إلى  يمكن النظر  وبشكل ميسور التكلفة.  

   تعتبر مصادر للتعلم. عبر اإلنترنت 
 

 فصول التعلم المتوسطة والمتقدمة 

ويقودها خبير في ذلك  تطور فصول التعلم المتوسطة والمتقدمة مجاالت القوة للطالب ويمكن أن تكون أكثر تكلفة  

وبرامج   المجال. تشمل األمثلة فرق السفر الرياضية والمسابقات األكاديمية ومسابقات حل المشكالت بطرق ابداعية

  األسبوع والبرامج الصيفية )اليومية والداخلية(.  عطالت نهاية

 

 لمزيد من المعلومات 
 تصفح

Art of Problem Solving, 

artofproblemsolving.com 
 

NAGC's Gifted & Talented  Resource 

Directory, www.nagc.org 
 

Student Education Programs, 
studenteducationprograms.com 

 

 ابحث:

Destination Imagination 

Future Problem Solving Program Intl 

Intl Torrance Legacy Creativity Awards 

Kids Philosophy Slam 

MathCounts 

Odyssey of the Mind 

Science Olympiad 

WordMasters 

 إقرأ:

Serving gifted learners beyond the 

traditional classroom: A guide to 

alternative programs and services by 

Joyce VanTassel-Baska (2007). 

 

The best competitions for talented kids: 

Win scholarships, big prize money, and 

recognition by Frances Karnes & 

Tracy Riley (2014). 
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