
نظرة عامة على منھجیة المشروع

طرائق التعلم المھني  بیئة التعلم  المجاالت التربویة المستھدفة
إشراك عدة جھاٍت معنیٍّة بالمشروع

تشكیل فرٍق تعاونیٍّة ضمن مراكز وطنیة في المناطق المستھدفة
                    

 الحوار والتّخطیط والتّنسیق مع جھاٍت حكومیٍّة و غیر حكومیٍّة،  ومنظماٍت دولیٍّة، ومنظماٍت  
 مجتمعیّة، ومع مشرفي  المدارس الحریصین على إتاحة التّعلّم المھنّي للمعلّمین، وعلى نشر التّعلُّم

الّشامل عالي الجودة
 

المشاركة الّدیمقراطیّة بین المعنیّین، بَمْن فیھم المعلّمین بوصفھم قادةً للعملیّة التّعلیمیّة المحلیّة

 المواءمة مع األولویات المحلیّة

تحدید األولویات الوطنیّة والمحلیّة للفترة 2022-2021
 

 تجمیع وتنسیق موارد محلیّة واالستفادة منھا، بما في ذلك أدلة المناھج الّدراسیّة،  ومعاییر التّعلیم وما 
إلى ذلك

 

 تلبیة احتیاجات المعلّمین، واالستجابة لھواجسھم
 

 دعم الجھات الفاعلة الحكومیّة، وغیر الحكومیّة في تحقیق أھدافھا التّعلیمیّة الّشاملة

 المعلمون في قلب المشروع

 المعلمون الّزمالء في المشروع ھم أعضاٌء أساسیون في فرق البحث والتّصمیم
 

تساھم  خبرات المعلّمین وأھدافھم التّعلیمیّة في توجیھ المشروع
 

 المعلّمون ھم من یضعون  خطط الّدروس، ویستخدمون مصادر أخرى إلنشاء مساحات التّطویر
 المھنّي، ومجموعة األدوات المفیدة للمعلّمین

 

 المعلّمون یدعمون بعضھم، یتعلّمون من بعضھم البعض، ویتوّصلون إلى معارف جدیدة عن طریق
الحوار والتّفكیر

التصمیم المتتالي والمتجاوب

 جوالٌت دوریّةٌ من التّساؤل مع المراقبة المستمرة، والتّقییم والتّعلّم الّذي  یقود إلى عملیة طرح
التّساؤالت، وتصمیم الحلول

 

االنسجام والتّأقلم  مع الّسیاقات المتغیّرة
 

تصمیٌم مرٌن ودینامیكّي

 إدماج الّدعم النّفسّي االجتماعّي و التّعلُّم االجتماعّي العاطفّي 
 في خطط الّدروس

 تعریف كّل من التّعلُّم االجتماعّي والعاطفّي،  ودعم الّصحة النّفسیّة االجتماعیّة،  ودعم الّصحة

العقلیّة،  ضمن سیاق المعارف والممارسات المحلیّة

  ضمان إتقان المعلّمین لممارسات التّعلُّم االجتماعّي والعاطفّي  ودعم الّصحة النّفسیّة االجتماعیّة

وقدرتھم  على دمج ھذه الجوانب من التّعلم الّشامل في كّل درس

  دعم المعلّمین في مراقبة وتعدیل خطط الّدروس، والممارسات الّصفیّة لیس لتلبیّة االحتیاجات

األكادیمیة فقط بل لتحقیق أھداف  التّعلُّم االجتماعّي والعاطفّي،  ودعم الّصحة النّفسیّة االجتماعیّة

أصول التّدریس القائمة على تعزیز نقاط القّوة لدى المتعلّم

 إعداد المعلمین الستقبال الطالب الجدد،  وتقدیم الّدعم لھم بناًء على نقاط القّوة لدیھم عوضاً عن

االعتماد على ثغرات التعلّم الّتي یعانون منھا

 تحدید مواھب واھتمامات كل متعلّم

 استطالع  المخزون  المعرفّي الموجود في منزل كلِّ متعلٍِّم، بما في ذلك المعارف اللغویّة والثّقافیّة

 والتّجریبیّة

 تصمیم الّدروس بحیث تُبنَى على نقاط قّوة المتعلّمین و تنّمیھا، واالستفادة من نقاط القّوة ھذه لتطویر

مھاراٍت ومعارف جدیدٍة

 توفیر طرٍق متعّددٍة إلظھار المعارف والمھارات المكتسبة من خالل تقییماٍت متعّددة الوسائط

 ومتنوعٍة ومتمایزٍة تبعاً للمتعلّمین

  تعلٌّم مبنيٌّ على التّساؤل والتّجریب التّعلّم المبنّي على المشاریع

 (یرّكز على تطویر المعارف والمھارات المتكاملة (بدالً من المنفصلة

.یعتمد على استكشاف المكان واللعب، واستكشاف حلوٍل لمشاكل مطروحٍة

تعلٌّم دینامیكيٌّ یرّكز على المتعلّم

 تعزیز المشاركة المستمرة باألفكارواإلجراءات  وتعزیز التّعلّم المستمر

 تمایز طرق التّدریس
 دعم المعلّمین في العمل الصعب المتمثّل في ممایزة الّدروس، لتلبیة االحتیاجات الّدراسیّة

المختلفة لكافّة الطّالب، والبناء على مواھب كلٍّ منھم

 تضمین عّدة خیاراٍت، ومراعاة المرونة في الّدروس والتّقییمات

 توفیر الّدعم للمتعلِّمین عبر وسائط متعددة

التّضمین واإلنصاف
بناء بیئٍة تعلیمیٍّة تضمُّ الجمیع،  وتكون شاملةً لكافّة جوانب التّعلّم  عالي الجودة

 تعزیز أفضل الممارسات في استقبال ودمج المتعلّمین الالجئین والنازحین، والمھاجرین

التركیز على مراعاة الحساسیات القائمة على النوع االجتماعّي (الجندریة) وعلى المساواة بین الجمیع

تصمیٌم موّحٌد  لمساحات تعلٍّم آمنٍة مساندٍة متجاوبٍة مع االحتیاجات ، وضمان الوصول العادل إلیھا

التّركیز على المتعلّم واالھتمام بكّل احتیاجات الطّفل

 وضع المتعلّم سواٌء أكان معلّماً أو طالباً في مركز عملیّة التّعلّم

 االھتمام بالرفاھیة المتكاملة كجزٍء من التّعلّم

 تطویر كامل قدرات المتعلّمین ومھاراتھم

استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  للتعلم
 االھتمام بكل من سیاقات الموارد المحدودة والوافرة

زیادة  إمكانات االستفادة من جمیع التقنیات، بدًءا بالتقلیدیة والمعروفة وحتى المبتكرة والمتطورة

 إنشاء مصادر قابلة  لالستخدام مع  االتصال باإلنترنت وبدونھ

 التأكد من أن جمیع المعلمین على درایة بمعاییر ونماذج التكامل التكنولوجي:

TPACK,  SAMR, PICRAT, TIM, HACK

التّربیة من أجل الّسالم  وأھداف التّنمیة المستدامة

ممایزة سرعة التعلیم والمسارات

دعم تنمیة الكفاءات

 قیاس مستوى الكفاءة واالحتفاء بتحقیقھا

مجتمعات الممارسین
أھداف واھتمامات مشتركة بین المشاركین

تنوع في وجھات النظر والخبرات

 مشاركة المعارف

حل المشكالت بشكل جماعي

الحوار والتفّكر

مساقات التطویر المھني ومجموعات األدوات
توفیر فرص تعلّم اللمدرسین قائمة على الممارسة مشّكلة في وحدات صغیرة

 توفیر مصادر للتعلّم المھني یرافقھا تیسیر أو معّدة للتعلم الذاتي المستقل

الحرص على أن تكون المصادر  متاحة مع و بدون االتصال باالنترنت  في أي مكان وزمان

 توفیر أدوات تقییم متكاملة ووسائل تحلیالت بیانات التعلّم

  تطویر المحتوى ضمن سیاقات محلیة  لتكون مرتبطة بالسیاق وتكون أیًضا قابلة للتعدیل لمواءمة

سیاقات أخرى

 المعلمون یصممون للمعلمین اآلخرین

 تحلیالت التعلّم
استخدام لوحات البیانات وأدوات أخرى للتشخیص السریع

 

إتاحة أدوات تقییم متكاملة للمعلمین  الستخدامھا في  مساحات تعلّم ترّكز على المتعلّم بكل احتیاجاتھ
 

إنشاء تطبیق جّوال تجریبي أولي لتحلیالت التعلم یسمح بالقیاس  اللحظي للتعلیم والتعلّم الشاملین
بھدف جعل التعلیم ملموًسا وواضًحا 

 

القیام بأنشطة مراقبة وتقییم وحلقات تعلّم واكتشاف

وثائق اعتماد صغیرة وشھادات
إجراء تقییمات لكفاءات المعلّمین

 

إتاحة مسارات لمنح شھادات  للمدّرسین
 

إقامة شراكات  مع جامعات محلیة ومعاھد إعداد المعلّمین 

مخطط مشروع التعلیم الشامل عالي الجودة

  المنھج القائم على الكفاءة

 اعتماد االستدامة واالنسجام والوحدة كمبادئ أساسیة

 توفیر بیئة داعمة لحل النزاع وتحقیق السالم

 تأمین الرفاھیة للمجتمعات و النظم البیئیة كافة

 مصادر تعلیمیة مفتوحة
استخدام وإنشاء  مصادر تعلیمیة مفتوحة

جعل التعلّم  متاًحا للجمیع

استعن بھذا المخطط الختیار نقاط البدایة والخطوات التالیة لھذا المشروع. أعِط األولویة لالحتیاجات واالھتمامات المحلیة.
ساھم في تشكیل المخرجات المحلیة والوطنیة، باإلضافة إلى مساھمتك في تحقیق أھداف المشروع العامة التي ترّكز على التّعلُّم الّشامل الجید في سیاقات النزوح.

تبادل المعرفة بعّدة لغات

 استخدام مصادر، وتطویر أخرى بثالث لغاٍت: العربیّة واإلنجلیزیّة والفرنسیّة
 

تبادل المعارف والمصادر، عبر الّسیاقات المحلیّة إلى العالمیّة، وعبرعّدة سیاقات نزوح ولجوء


