
  یتعّرف المعنیون بخدمات التعلم على أنماط التدریس والتعلم والتفاعالت وأوجھ الترابط فیما بینھا
 ویجمعونھا، ومن ثم یستخدمون الشبكات والمجتمعات لتصمیم المقررات والبرامج والسیاسات بما یتجاوب

مع االحتیاجات

     التفكیر عبر كامل المنظومة

الممارسات
التأثیر الجماعي
القیادة المشتركة
الھیاكل التكیفیة

 یستخدم المعلمون وأنظمة التعلم عّدة بروتوكوالت تغذیة راجعة لتحسین  الممارسات والسیاسات 
 وإإدخال تحّولتھاعلیھا وإعادة صیاغة

 التعلّم عبر حلقات

الممارسات
نظریة التغییر
تعلیم تأملي

استخدام تحلیل البیانات للتحسین

مشروع التعلم الشامل عالي الجودة
نموذج مشروع متمیّز

مبني على المساءلة النقدیة
أدوات جدیدة لتحلیل الباینات 

اقتراح مسارات اعتماد للمعلمین

مبادئ تربیة وتعلیم ھادفة 

الممارسات
التعلّم عبر المشاریع

قائم على الدالئل
إدارة وتنظیم  المحتوى الرقمي

متعدد الوسائط

مشروع التعلم الشامل عالي الجودة
یرّكز على الدمج واإلنصاف

تنظیم وإنشاء محتوى یتناسب مع السیاقات المختلفة
 متاح على شبكة اإلنترنت وخارجھا

 ضمان أن كل مشارك لدیھ الدعم وإمكانیة الوصول إلى الموارد واألمان الالزم لیكون متعلًما نشطًا، وتوفیر
فرص للتعلم بین النظراء وإشراكھم في تشكیل تجربة التعلم

المشاركة الدیمقراطیة

الممارسات
المحادثات المدعومة بالتیسیر

مصادر التعلیم المفتوح
التعلم المجتمعي

مشروع التعلم الشامل الجودة
مجتمعات الممارسین

الحوار المنظم وتبادل المعرفة
تطویر الموارد التعلیمیة المفتوحة

التعلّم المستدام

مشروع التعلم الشامل عالي الجودة
إشراك أصحاب المصلحة المتعددین
التركیز على بلدان / مناطق محوریة

المعلمون الشركاء
عملیة تصمیم تكراریة ومرنة

 الجغرافیات الرقمیة

الممارسات
المعرفة المترابطة

البنى المولّدة للخبرات
مساحات آمنة

أنظمة مفتوحة للتعلیم والتعلم عبر اإلنترنت

مشروع التعلم الشامل عالي الجودة
 إنشاء وتكییف مساحات افتراضیة لتبادل المعرفة

تطویر نموذج أولي لتطبیق جّوال الستخدامھ في تحلیل بیانات التعلّم الشامل

مھمتنا ھي إحداث تحّول في التعلّم والتطویر المھني

عبر كافة القطاعات لبناء مجتمع أكثر عدالً وعلًما 
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 تصمیم التعلم مدفوع بفلسفة تدریس ذات معنى، وھدف واضح، وطرائق قائمة على األدلة، وتقییم جدیر
بالثقة

 یستخدم المعلمون وأنظمة التعلم بروتوكوالت ردود الفعل المتعددة لتحسین وإعادة صیاغة وتحویل
الممارسات والسیاسات

التفكیر عبر كامل المنظومة التعلّم عبر حلقات مبادئ تربیة وتعلیم ھادفة  المشاركة الدیمقراطیة  الجغرافیات الرقمیة


