
التعليم وأنظمة الوقت المتزامن

يتطلب المعلمون وإداريو المدارس في نظام التعليم مهارات استثنائية في اإلدارة التنظيمية وإدارة الوقت من أجل تشغيل المدرسة بنجاح. أما بالنسبة للطالب، فمن الحيوي جداً 
لمستقبلهم أن يتعلموا أهمية االلتزام بالمواعيد والنظام في سن مبكرة. ولكي يتعلموا هذه المهارات األساسية، فمن المهم جدا أن تعزز مدرستهم بيئة إيجابية إلدارة الوقت. من 

الوسائل الفعالة لتطبيق هذه العناصر تركيب نظام للوقت المتزامن عالي الجودة. يقوم نظام التوقيت المتزامن بأكثر بكثير من مجرد عرض الوقت بدقة. فيما يلي فوائد إضافية 
من الممكن أن يضيفها نظام الوقت المتزامن من Sapling لنقل المدرسة إلى المستوى التالي.

• يساعد الطالب والمعلمين - عندما تتم مزامنة كل الساعات في كافة الغرف، يدرك الطالب والمدرسون والموظفون 
جميعا أين يجب أن يكونوا في الوقت المحدد تماماً. وبالنسبة للمعلمين، فإن هذا يساعدهم على التنسيق الجيد لمخططات 
الدروس وتزويد الطالب ببيئة تعليمية مناسبة. سيكون المعلمون أقل عرضة لتقديم قدوة سيئة لطالبهم من خالل التأخر 
في الحضور إلى الصف، وسيسمح ذلك لهم أيضا بتنظيم وقتهم لكل درس. يمكن للطالب أيضا أن يستفيدوا كثيرا من 
تنفيذ نظام التوقيت المتزامن في مدرستهم، فبدخولهم ومغادرتهم صفوفهم في الوقت الصحيح تماماً، يمكن أن يصبحوا 

أكثر تنظيما وأن يتعلموا كيفية إدارة وقتهم في سن مبكرة. يبرهن هذا على أن أنظمة التوقيت المتزامن ال تفيد المؤسسة 
التي تم تركيبها فيها فحسب، بل من الممكن أن يكون لها أثرها اإليجابي على األفراد داخل المؤسسة أيضا.

• تخفيض تكاليف الصيانة - في عصرنا هذا، يواجه نظام التعليم كماً من الضغوط يماثل أياً من الصناعات األخرى لكي يتحلى بالمسؤولية المالية. والمدارس التي ال تطبق 
نظام توقيت متزامن تتعامل عادة مع أعطال مستمرة تتعلق بالوقت وتتطلب اإلصالح. يمكن أن يشمل هذا توقف النظام عن العمل وعدم الدقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي 

واستنفاذ البطاريات،  وأكثر من ذلك بكثير. ويمكن لتكاليف الصيانة هذه أن تتراكم بسرعة. من الممكن أن يقدم تركيب نظام توقيت متزامن الكثير فيما يتعلق ووضع المدرسة 
المالي. فأعطال كتلك المذكورة غير موجودة تقريبا مع تركيب نظام توقيت متزامن عالي الجودة. يسمح هذا للمدارس بتكريس اهتمامها الرئيسي على ما هو أهم، أي تعليم 

طالبهم.

تركيب نظام ساعة الوقت المتزامن أمر ذو فائدة هائلة للمدارس في التعليم من سن الحضانة إلى نهاية التعليم الثانوي، فهو يحسن اإلنتاجية والكفاءة معاً على مستوى اإلدارة 
ومستوى تعليم الطالب لوجود تماسك كامل فيما يخص الوقت. عندما يعمل الجميع بنفس التوقيت ، يتم تقليل احتمال وقوع خطأ فيكون سريان اليوم الدراسي أكثر سالسة. 

االستثمار في أنظمة Sapling للتوقيت المتزامن يوفر العديد من المزايا لنظام التعليم من سن الحضانة إلى نهاية التعليم الثانوي، ويساعد طالبكم ومعلميكم على النجاح.

• ضمان اإلشراف المناسب للطالب - تمثل سالمة الطالب أولوية قصوى في المدارس، أياً يكن حجمها. وعندما يفتقر مبنى مدرسة إلى مزامنة الوقت، فمن الممكن أن 
يسمح للطالب بالخروج لالستراحة في وقت غير صحيح أو تسريحهم قبل نهاية الحصة أو وصولهم للحصة الدرسية القادمة في وقت متأخر، وكل هذا يؤدي إلى وجود 

طالب ال يتم اإلشراف عليهم. وألن من مسؤولية المدرسة التأكد من أال يترك الطالب وحدهم دونما إشراف، فإن تطبيق نظام توقيت متزامن يمكن أن يقضي بشكل 
كبير على هذه المشاكل ويقلل أكثر من أي تبعات قانونية من الممكن أن تنشأ بسببها.

لمزيد من المعلومات والتشاور المجاني، يرجى االتصال بوكيلكم المحلي.


