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عندما التقيت بالعديد من الطالب إلعطائهم دروًسا  VEB Schoolنشاء قناة تعليمية إتبلورت فكرة 

 كلذل ،ات أثناء التدريسنها أكّرر المادة نفسها عّدة مرّ خصوصيّة في موضوع الكيمياء. وجدت نفسي حي
يديوهات حيث يتسنّى للطاّلب مراجعة ڤ المواد عن طريق تصويرها  فّكرت بطريقة من خاللها أُمّرر

 المادة وتمرينات عليها فيما بعد دون مقابل.

يديوهات لمادة ڤوأضفت  ةة العربيّة طّورت القناعندما بدأت العمل الفعلي كمعلّمة في الكلية االرثوذكسيّ 
 ة المطلوبة في منهاج الصف التاسع.الرياضيات األساسيّ 

حاولت أن أبحث عن مواقع لمواد البجروت  ،سنة ونصف من مزاولتي للمهنة وتعليم ماّدة البجروت بعد
ااّل أنّني لم أجد موقعًا واحًدا بإمكان الطالب  ،ونماذج حلول( في الرياضيات في اللغة العربيّة )موادّ 

 رة بكثرة.العربي من خالله أن يقوم بالتمّرن والحل على غرار المواقع العبريّة المتوفّ 

لطالبنا في الوسط  ةفجو حيث أردت أن أسدّ  VEB Schoolموقع للـ  إلنشاءهذا كان الدافع األساسي 

 العربي.

 ..7.6.060.7س الموقع في تاريخ هكذا تأس  

بكل ما يتعلّق من مواد  ،وأسئلة تمّرن لموضوعي الكيمياء والريّاضيات كنت من خالله أعرض موادّ 
 بمواقع وكتب لمعلمين ومعاهد مختلفة. اني عشر وربط هذه الموادّ اسع حتى الثّ تدريس من الصف التّ 

ة ودفع الطالب لتعلّم روس الخصوصيّ ن الدّ عاًل يئيس من خالل القناة أن أجد بدفي البداية كان هدفي الرّ 
 ،الكيمياء والرياضيات في اللغة العربيّة في موضوعيّ  شرح وتفسير موادّ  يديوهات يتمّ ڤذاتي من خالل 

 يء الذي يفتقد اليه طالبنا.شّ ال

خالل الب أن أكشف الطّ   VEB Schoolتغيّرت أهدافي وأصبح الغرض الرئيس لـ ،مع تطّور الموقع

قّدم انوية للتّ راسة تؤّهله في نهاية المرحلة الثّ مرتبة وواضحة وسهلة للدّ  على موادّ  ةسنوات تعليميّ 
 حانات البجروت.المت

دريس مع الموقع وطرح األسئلة واالستفسارات خالل سنوات التّ  ،داخل وخارج البالد ،تفاعل الطاّلب
 جديدة. التي كانت دافعًا ومحفًّزا للتقّدم وكشفهم على موادّ 

نة األخيرة شاهد الموقع سّ الشخص، أّما في نصف  011,111ولى شاهد الموقع قرابة الـ نة األفي السّ 

 شخص مّما يؤّكد على نجاح الموقع ومتابعته. 011,111قرابة الـ 

لكّن الحماس  ،دافع عليه كبير. فالمستقبل مجهولأرى أّن تقّدم وتطّور الموقع سيبقى مستمًرا ألّن التّ 
  .اتهمأقرأ تعليقات الطاّلب وأستمع الى قصص نجاح نشاط يدّب فّي كل مّرة من جديد حيوالنّ 

 تحقيقهم للنّجاح يعتبر نجاًحا وتقدًما واضًحا لي.

 بيع ة حيث ال يتمّ ليس معهًدا لتعليم الدروس الخصوصيّ  VEB Schoolمن الجدير أن أنّوه الى أّن موقع 

لكن يتوفّر للطالب رقم الهاتف  ،بدون مقابل ،مجانيّ  الع على الموادّ علّم واالطّ فالتّ  ،كتب من خالله
 واصل واالستفسار.للتّ  ياإللكترون يدالخلوي وبري


