نصائح لحل مشاكل الفوضى لدى الطالب
المصابين بافتا.

وجود طفل أو أكثر مصابين بافتا في الفصل الدراسي يشكل صعوبة كبيرة للمعلم اذا لم تكن
لديه خبرة بالتعامل معهم ,اذ يعاني المعلمين من بعض المشاكل مع طالب افتا خصوصًا تلك
المتعلقة بفوضاهم.

هنا بعض الحلول لمشاكل فوضى الطالب:
فقدان األدوات المدرسيه  :يأتي الطالب

-

للصف بال أقالم ,كتب ,أو دفاتر الخ.

ضع مقلمة ثابتة على طاولة الطفل تحتوي على أدوات إضافية.

-

فقدان أوراق الواجبات أو المشاريع

ابقي أدوات مدرسية إضافية للطالب في الصف.

اطلب من األهل أن يضعوا واجبات كل مادة بملف بلون خاص بها  ,على أن

-

تكون الواجبات والمشاريع المنتهية بالجهة اليمنى وبالجهة اليسرى تلك التي لم
يكملها بعد.
ينسى تسليم الواجبات للمعلم:

-

قد يكون أنهى حل الواجب لكنه لم يسمع

-

أنشى قانون أن جميع الواجبات يجب أن تسلم بنهاية اليوم للمعلم.
أطلب من طالب أن يكون مسؤول الصف و يتأكد من تسليم جميع الطالب
لواجباتهم.

طلب المعلم أن يسلمها له أو نسيها في
مكان ما.
ال يعود للمنزل بكتبه الصحيحة والواجبات

-

أنشى (غرفة تنظيم) بحيث يجب على الطالب أن يعود لها بنهاية كل يوم ليتم
التأكد من أنه قد أخذ كتبه المطلوبة وواجباته من قبل المعلم.

المطلوبة منه:

-

أستخدم مذكرة الواجبات .

أرسل لألهل بنهاية كل أسبوع الواجبات المطلوبة من الطالب لألسبوع القادم

-

متضمنة ايضًا األدوات المطلوبة.
الطالب فوضوي:

أطلب من عميد الصف أن يذكرهم بالواجبات المطلوبة.

أطلب من الطالب أن يستخدم الدفاتر التي تحتوي على جيوب بالستيكية لوضع

-

الواجبات أو األعمال التي لم يكملها بعد.

الفوضى تعم دفاتره ,حقيبته ,طاولته
وايضًا خزانته.

-

أستخدم الملفات الملونة لكل مادة لون مختلف خاص فيها.

أستخدم الدفاتر أو األوراق المخططه بحيث يسهل على الطالب الكتابه بترتيب.

-

رتب خزانة الطالب بحيث يكون الرف األعلى للكتب و الدفاتر التي سوف يحتاجها

-

خالل اليوم ,والرف األسفل للكتب التي ال يحتاجها ,بحيث حينما ينتهي من الكتب
يرجعها للخزانة ويعيد ترتيبها لليوم التالي.
-

أطلب من الوالدين أن يضعوا روتين معين للطالب أسبوعيًا لتنظيم حقيبته .
-

ضع جدول روتيني لترتيب الصف.

