التعليم ال�صوتي التفاعلي ومعرفة القراءة والكتابة
ميكّن التعليم ال�صوتي التفاعلي ( )IAIاملعلمني
ذوي تدريب حمدود يف تدري�س القراءة والكتابة
من تزويد طالبهم مبهارات القراءة والكتابة
الأ�سا�سية و ذلك ب�شكل مت�سل�سل و دقيق

مهارات القراءة
 -1توفري التعليم و�سل�سلته بدقة عرب �أن�شطة تعليمية و ت�شاركية
وم�شجعة على التفكري.
•يعتمد كل برنامج على املهارات التي مت تقدميها يف الربامج
ال�سابقة ويعمل على تو�سيع نطاقها.
•يعتمد كل برنامج على الأن�شطة ال�سابقة وذلك �ضمن
الربنامج الواحد .و تتميزكلها بالتنوع واالبتكار للحفاظ
على م�ستويات م�شاركة الطالب.
 -2التعليم يركز على التدري�س الوا�ضح ملهارات القراءة الأ�سا�سية.
•يبتكر الطالب كلمات جديدة عن طريق ا�ستبدال احلروف
واملقاطع.
•يتم تعليم مهارات فك �شفرات والن�صو�ص واملفردات
والطالقة ب�شكلٍ مبا�شر ووا�ضح.
• ُت�ستخدَ م املفردات والتعبريات امل�ستهدفة بطرق و�سياقات
متعددة لتكوين املفردات ال�شفهية للطالب.
•يط ّور الطالب ا�سرتاتيجيات لدعم �إدراكهم وحت�سينه.
 -3التعليم متعدد القنوات.
•ف�ض ًال عن الأن�شطة التي يتم توجيهها من خالل الأحرف
ال�صوتية ،ت�ستخدم الربامج جمموعة متنوعة من املواد
املطبوعة (بطاقات الفال�ش واملل�صقات والن�صو�ص غري
امل�شفرة والكتب الناطقة ب�صوتٍ عالٍ وغريها) ،بالإ�ضافة
�إىل التفاعل القائم بني املعلمني والطالب والتفاعل بني
الطالب لدعم التعلم.
 -4التعليم يربط بني القراءة والكتابة.
•يتم ت�شجيع الطالب على ترجمة الأ�صوات �إىل رموز مكتوبة
من خالل كتابة الكلمات «كما ي�سمعونها» و�أي�ضا من خالل
تبادل كتابتهم مع الآخرين.

مهارات الكتابة
•يبتكر الطالب كلمات جديدة عن طريق ا�ستبدال احلروف واملقاطع.
•يكتب الطالب الكلمات «كما ي�سمعونها» .فيق�سمون الكلمات �إىل �أجزاء (الأحرف ال�صوتية)
مع �أ�صدقائهم الإفرتا�ضيني لعزل ٍّ
كل من الوحدات ال�صوتية (الأ�صوات)  -لتخ�صي�ص
حروف معينة لأ�صوات حمددة.
•ي�ستمع الطالب �إىل �إر�شادات �أ�صدقائهم الإفرتا�ضيني الذين ي�صيغون جمموعة متنوعة من
اال�سرتاتيجيات للتعرف على كيفية كتابة الكلمات اجلديدة ثم يتبعون تلك الإر�شادات.
•توفر اجراءات الربنامج للطالب �أن�شطة كتابية واقعية وهادفة .وتتم دعوتهم لتبادل
كتابتهم مع طالب �آخرين.

مهارات اللغة ال�شفهية
•تتالءم املفردات مع �سن الطالب وم�ستوى ال�صف الدرا�سي ومع واقعهم واهتماماتهم.
•يتم بناء اجلمل وفق ًا مل�ستويات قدرات الطالب مع اعتبار ما اذا كانوا يدر�سون لغتهم
الأوىل �أو الثانية.
•يتم تكرار املفردات عرب العديد من الربامج الإذاعية للم�ساعدة على ت�سهيل اكت�ساب
الكلمات اجلديدة وجتميعها.
•يتم اللفظ بدقة حر�ص ًا على احرتام بيئة الطالب بجانب معايري وقواعد اللغة امل�ستهدفة.
•ي�ؤدي اال�ستخدام املو�سع للق�ص�ص والأغاين واملحادثات �إىل تعزيز مهارات اللغة ال�شفهية
ويعمل على اغنائها.
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ير�شد التعليم ال�صوتي
التفاعلي املعلمني
من خالل ا�ستخدام
اال�سرتاتيجيات اجلديدة
للقراءة والكتابة وي�سمح
لهم باملالحظة املبا�شرة
للأثر على تعلم الطالب.

اال�ستجابة
ي�شارك حالي ًا �أكرث من  320000طالبا من مايل يف درو�س التعليم
ال�صوتي التفاعلي ( )IAIلدعم تعلم القراءة والكتابة .ووف ًقا لنائب
مدير التعليم الأ�سا�سي يف مايل ،فان الربنامج �أثبت «�أنه حقيقة
�إيجابية حتمية» يف حجرات الدرا�سة مبايل .وقد تبادل مدراء
ومعلّمون قادمون من مقاطعات خمتلفة وي�ستخدمون برامج IAI
الإذاعية الأفكارالتالية:
«البد �أن �أخربك عن هذا ال�صبي ال�صغري و املتغيب عن الق�سم
معظم �أوقات ال�سنة ,و الذي يف �صباح �أحد الأيام ،ا�صطحب
والدته من يدها وقال لها �إنه يحتاج ب�شدة �إىل الذهاب �إىل
املدر�سة .فوجئت والدته للغاية ،و�س�ألته عن �سبب احلاحه.
و�ضح ال�صبي �أنه ال يريد �أن يفوته در�س الراديو املتعلق
بالقراءة والكتابة .ومنذ ذلك اليوم� ،أ�صبح ينطلق �إىل
املدر�سة كل يوم حتى نهاية ال�سنة الدرا�سية».

مكونات الربنامج
قد تت�ضمن حلقة الربنامج التعليمي ال�صوتي العادية الأجزاء التالية:
•االفتتاحية
•عر�ض تقدميي للن�ص يتعلق ب�أن�شطة فك الت�شفري والإدراك (�أغنية �أو �شعر �أو
قافية)
•الأن�شطة املرتبطة بالوعي ال�صوتي والأبجدي واللفظي ،وفقا ًللن�صو�ص �أو
الألعاب
•�أن�شطة فك الت�شفري والإدراك والطالقة با�ستخدام الن�ص امل�ستهدف
•ن�شاط الكتابة الهادف واملبتكر
•التجميع
•اخلامتة

«يف �أحد الأيام ح�ضرت طفلتي �إىل املنزل بعد انتهاء يومها
الدرا�سي بال�صف الأول وقامت بغناء احلروف الأبجدية
دون �أن تخطئ وكان نطقها رائع ًا .مل �أعتقد �أنه ب�إمكانها
القيام بذلك .لقد �س�ألتها �أين تعلّمت ذلك ،ف�أجابتني ب�أنها
كانت تغني مع الراديو كل �صباح .ثم تابعت احلديث
لأختربها ب�ش�أن ت�سل�سل احلروف الأبجدية ،وتبني �أنها
تعرف حروف الأبجدية الفرن�سية ال�ستة والع�شرين.
لقد اذهلني ذلك فعال».
«لن �أمتكن ابدا من التعبري عن امتناين بالقدر الكايف
ال�ستخدام املو�سيقى والغناء مرة �أخرى يف حجرات
متاحا يف املا�ضي ،ولكن
الدرا�سة .لقد كان هذا الأمر ً
بف�ضل درو�س الراديو� ،أ�صبح �أطفالنا يغنون مرة �أخرى».
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