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المقدمة
معا في حاالت الطوارئ ،فإن هذا الدليل
إذا كنت تستعد لتوفير تدريب تحسين بيئات التعلم ً
التدريبي هو لك .ستجد هنا ملخصات لجلسة التدريب لمدة ثالثة أيام ،وقراءة خلفية حول
جنبا
تحسين بيئات التعلم معا،
جدا ً
وأفكارا لمنهجية تدريب فعالة ،وبعض النصائح المفيدة ًّ
ً
إلى جنب مع قوائم المراجعة لمساعدتك على التحضير للتدريب بأكمله.
هذا التدريب موجه لموظفي البرنامج حيث إنهم يدعمون المدارس ومساحات التعلم في
جنبا إلى جنب مع وثائق
تقييم وتحسين جودة بيئة التعلم .سيتم استخدام هذا الدليل التدريبي ً
أخرى في حزمة تحسين بيئات التعلم معا .من المستحسن أن تراجع قسم نظرة عامة على
معا قبل البدء في دليل التدريب.
تحسين بيئات التعلم ً
معا
باستخدام هذا الدليل ،سوف تكون
قادرا على فهم التدريب الخاص بـتحسين بيئات التعلم ً
ً
وإعداده وتنظيمه وتوفيره وتقييمه بشكل فعال.
ينقسم هذا الدليل التدريبي إلى ثالثة أقسام:
الميسر الرئيسي وقائد
الميسر :هذا القسم مخصص لك بصفتك
1.القسم األول :كتيب
ِّ
ِّ
التدريب .حيث يحدد جميع االستعدادات التي تحتاج إلى اتخاذها والمبادئ التوجيهية التي
تحتاج إلى النظر فيها قبل التدريب وفي أثنائه وبعده .كما يساعدك على االستعداد مع
وفع ًال.
جيدا
تقديم النصائح المفيدة لك لتكون
َّ
ميس ًرا ً
ِّ
2.القسم الثاني :دليل جلسات التدريب :يعرض هذا القسم الخطوط العريضة المفصلة
لكل جلسة من دورات التدريب لمدة ثالثة أيام .بما في ذلك التوقيت ،واألهداف،
واألنشطة ،واألشياء التي يجب قولها واألشياء التي يجب القيام بها خالل كل جلسة.
3.القسم الثالث :النشرات واألدوات :يوفر هذا القسم المرفقات ذات الصلة التي تحتوي
على األنشطة التدريبية والنشرات واألدوات التي يمكنك طباعتها وتساعدك على توفير
التدريب بطريقة تفاعلية ومثيرة لالهتمام.

الوثائق اإلرشادية

إدارة البيانات

نماذج البرنامج

1.1

PDF

نظرة عامة على الوثيقة
ILET
معا في
تحسين بيئات التعلم ً
حاالت الطوارئ
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منصة إدارة البيانات

نموذج بطاقة النتائج
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معا هي حزمة استخدام التقييم من أجل تحسين
تحسين بيئات التعلم ً
بيئات التعلم في السياق اإلنساني من خالل المشاركة المجتمعية.

PDF

دليل خطوة
بخطوة

دليل خطوة بخطوة
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تحسين بيئات التعلم ً

دليل
التدريب

دليل إدارة البيانات
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دليل التدريب
Power point
المنشولت

أدوات جمع البيانات
المدرسون والطالب واآلباء والمعلمون
الرئيسيون والفصول الدراسية

نموذج SIP
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:1
حول التدريب والمشاركين
معا؟
■ما تدريب تحسين بيئات التعلم ً
■لمن يتم تقديم هذا التدريب؟
■لماذا يجب المشاركة في التدريب؟
■أهداف التدريب (من خالل استكمال هذا التدريب )...
■ماذا يشمل التدريب؟
■ما األدوات المدرجة في التدريب؟
■كم عدد المشاركين؟

ما تدريب تحسين بيئات التعلم معا؟

معا وجميع خطواته
لنبدأ بتذكير سريع .هذا التدريب يدور حول تحسين بيئات التعلم ً
معا هي حزمة تستخدم التقييمات لتحسين بيئة
(والخطوات الفرعية) .تحسين بيئات التعلم ً
التعلم في السياقات اإلنسانية من خالل المشاركة المجتمعية .الغرض من تحسين بيئات
معا هو تمكين المدارس ومساحات التعلم لتحسين بيئة التعلم من خالل تخطيط
التعلم ً
التحسين التشاركي .هذا هو العمود الفقري للتدريب.
تحديدا إلى بناء قدرات الفريق حتى يتمكنوا من فهم عملية
ومع ذلك يهدف هذا التدريب
ً
معا بالكامل وجميع خطواتها (كما هو موضح في دليل خطوة بخطوة).
تحسين بيئات التعلم ً
من خالل إكمال هذا التدريب ،يجب أن يشعر الفريق بالثقة في دعمه والعمل بشكل وثيق مع
المدارس وأماكن التعلم لتقييم بيئة التعلم (جمع البيانات ومعالجتها) ،ثم استخدام هذا التقييم
لتنفيذ خطط تحسين مساحة المدرسة  /التعلم.

لمن يتم تقديم هذا التدريب؟
هذا التدريب موجه للفريق الذي يدعم المدارس ومساحات التعلم طوال خطوات عملية تحسين
بيئات التعلم معا .هذا التدريب جيد أيضا لآلخرين الذين يرغبون في توفير التدريب (وبالتالي
قد يكون أيضا “تدريب المدربين”).

■ملخص عن التدريب (الجلسة بالجلسة).

قد يتألف “الفريق” من موظفي البرنامج المبتدئين ،ومستشاري تعليم  /ضباط تعليم،
ومديري برامج ،وأشخاص يشاركون في جمع البيانات أو إدارة البيانات ،وأفراد آخرين قد
يدعمون عملية تحسين بيئات التعلم معا .على سبيل المثال ،سيكون من الرائع أن يشارك
في التدريب موظفون في التعليم من وزارة التربية ،أو ممثلون عن مجموعة التعليم ،أو فريق
تنسيق التعليم أو الفريق العامل التقني.

■األدوات المدرجة ضمن تدريب تحسين بيئات التعلم معا.

لماذا يجب المشاركة في التدريب؟

■منهجية التدريب؟ كيف سيتعلم الناس عن تحسين بيئات التعلم معا؟

معا وكيف يمكنهم
سيساعد هذا التدريب الفريق على فهم جميع خطوات تحسين بيئات التعلم ً
دعم المدارس ومساحات التعلم في كل خطوة .سوف تجد المزيد من التفاصيل حول هذا في
القسم الثاني :دليل جلسات التدريب.

■كم عدد الميسرين؟

■مرونة التدريب.
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أهداف التدريب .من خالل استكمال هذا
التدريب يكتسب المشاركون التالي:
■الحصول على فهم واضح ومشترك إلطار جودة التعليم ومدى مالءمته لتخطيط تحسين
المدرسة.
■استعراض السياق وقدرة الوكالة إلجراء تحسين بيئات التعلم معا.
معا،
■القدرة على التعامل مع المدارس  /فضاءات التعليم إلدخال تحسين بيئات التعلم ً
والعمل بشكل وثيق مع مساحات التعلم في جميع خطوات العملية بما في ذلك ترتيب
الوقت لجمع البيانات ،ونتائج التقييم وتنظيم خطة تطوير المدارس.
■الجاهزية إلدارة عملية التقييم (إجراء االستبيانات والمقابالت).
■القدرة على معالجة البيانات المجمعة (اإلشراف على إدخال البيانات وتفسير البيانات  -تقديم
نتائج واضحة للبيانات على بطاقات النتائج للمدرسة  /المجتمع).
■القدرة على دعم المدرسة في تنفيذ عملية تخطيط تحسين المدرسة بالكامل.

ماذا يشمل التدريب؟
معا والتي تستمر لمدة ثالثة أيام .يتبع ترتيب
هناك  14جلسة في تدريب تحسين بيئات التعلم ً
ً
منطقيا .يتبع التسلسل نفس ترتيب األنشطة كما هو موضح في دليل
تسلسل
الجلسات
ًّ
خطوة بخطوة .يمكنك اختيار الجلسات األكثر مالءمة لفريقك أو المشاركين .ومع ذلك ،يجب أن
تشمل ثالثة مجاالت رئيسية للتدريب:
 :1إدارة البيانات.
 :2االستجابات من البيانات.
 :3تطوير وتنفيذ خطة تطوير المدرسة.
دائما الوحدات الثالث الرئيسية كما هو موضح
يرجى مالحظة أن أي تدريب يجب أن يتضمن
ً
أعاله.

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات
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فيما يلي ملخص عن التدريب بالجلسات:

واحدا.
يوما
ً
جدول التدريب  -تدريب بثالث وحدات  -كل وحدة تمثل ً

مع تمديد اليوم  4لبعض المشاركين ،أي فريق الموظفين األساسيين للمشروع لالجتماع بعد التدريب لمدة يوم واحد ووضع
خطة عمل مفصلة بعد أخذ الخطوات الجديدة في االعتبار.

اليوم 1
الجلسة

الجلسة االفتتاحية

البداية ،الترحيب والمقدمات

الجلسة 1
استكشاف بيئة التعلم – أسس إطار جودة التعليم

الجلسة 2
تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

الجلسة 3
معا من
نظرة عامة حول تحسين بيئات التعلم ً
الخطوات  /العملية

الجلسة 4
مشاركة المجتمع والطفل والموافقة المستنيرة

الجلسة 5
التعليم في مجتمعاتنا

الزمن
60
دقيقة
60
دقيقة
60
دقيقة
60
دقيقة

120
دقيقة
30
دقيقة

محتوى الجلسة
الجلسة التمهيدية األولى توفر افتتاح ورشة العمل .تشمل الترحيب ومقدمات لآلخرين وجدول أعمال
التدريب .يتم مشاركة تفاصيل التدبير المنزلي العام وعرض ورقة محطات التوقف .يوفر المشاركون أيضا
تبادل توقعاتهم من التدريب.
تتيح هذه الجلسة فرصة للمشاركين لتبادل وجهات النظر حول ما يجعل بيئة التعليم جيدة .يتم تعريف بيئة
التعليم الجيدة في إطار جودة التعليم.
تستكشف هذه الجلسة فهمنا ووجهات نظرنا لبيئة التعلم الجيدة .يفكر المشاركون في مدرسة يعرفونها
ويتأملون في ميزات بيئة التعلم وكيف يمكن قياس جودة بيئة التعلم (باستخدام تقييم تحسين بيئات
التعلم معا).
معا بأكملها.
تقدم هذه الجلسة لمحة عامة عن عملية تحسين بيئات التعلم ً

تم تصميم هذه الجلسة للمساعدة في تعميق الفهم ألهمية وأساليب المشاركة في تحسين بيئات
معا وخاصة مشاركة األطفال .وهي تغطي مبادئ وإجراءات الموافقة المستنيرة في الخطوات
التعلم ً
المختلفة في النهج البرنامجي.
في هذه الجلسة يشارك موظفو البرنامج تجاربهم وفهمهم للتعليم في سياقهم الخاص وكيف يتناسب
معا في ذلك وكيف يمكن تطبيقه.
تحسين بيئات التعلم ً
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اليوم 2
الجلسة

الجلسة االفتتاحية
االفتتاح ،صباح الخير وجلسة الترحيب

الزمن
15
دقيقة

محتوى الجلسة
افتتاح اليوم الثاني من التدريب.
تحية الجميع لليوم .2
مراجعة الجلسات السابقة ،توضيح جدول أعمال اليوم ،واإلحماء والتحضير للجلسة األولى من اليوم .2

الجلسة 1
فهم االستبيانات

الجلسة 2
االستعداد والتحضير

الجلسة 3
ممارسة جمع البيانات

الجلسة 4
إدخال البيانات وتحليلها

45
دقيقة
40
دقيقة
95
دقيقة
110
دقيقة

في هذه الجلسة نتفهم الغرض من أدوات جمع البيانات وتصميمها وهيكلها وتكوينها ونفهم كيف
سنحصل على رؤية شاملة وموثوقة للبيئة المدرسية.
تركز هذه الجلسة على إعداد وتجميع الموارد لجمع البيانات.

في هذه الجلسة نمارس اثنين من أدوات جمع البيانات.

معا باستخدام منصة إدارة البيانات.
هنا نستكشف معالجة وتفسير بيانات تحسين بيئات التعلم ً
استكشاف خطوات إدخال البيانات وتحليلها.
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اليوم 3
الجلسة

الجلسة االفتتاحية

تحية صباحية ،ترحيب ومقدمة إلى اليوم الثالث

الجلسة 1
مقدمة الستجابات وخطط تطوير المدارس

الجلسة 2
استجابات النتائج وجلسة المناقشة

الجلسة 3
تخطيط تطوير المدارس

الجلسة 4
ملخص تدريب تحسين بيئات التعلم معا

التقييم
اختتام التدريب التقييم

الزمن
15
دقيقة
30

محتوى الجلسة
الجلسة االفتتاحية هي تحية الجميع إلى اليوم األخير  -اليوم  .3مراجعة الجلسات السابقة وتوضيح جدول
أعمال اليوم واإلحماء والتحضير للجلسة األولى.

دقيقة

في هذه الجلسة يستكشف المشاركون الخطوات التالية من التعليقات وخطط تطوير المدارس ويفهمون
المبدأ الرئيسي الذي يجعل هذه الخطوات مهمة .يتضمن هذا ذكر االرتباط بالمشاركة في كل خطوة.

دقيقة

في هذه الجلسة ننظر إلى هيكل وعملية اجتماع التعليقات .سيتعلم المشاركون أيضا الرابط بين جمع
البيانات والتحليل وبطاقات النتائج وجلسة التعليقات.

120

120
دقيقة

30
دقيقة
30
دقيقة

ختام التدريب

5

ختام التدريب

دقيقة

مع إكمال هذه الجلسة يعرف المشاركون الغرض من عملية تطوير خطط تطوير المدارس وعملية
معالجتها .يتعرف المشاركون على كيفية تسهيل التعاون مع فريق خطط تطوير المدارس والتعاون
معه لتطوير الخطط .وسنعمل أيضا على تحديد نقاط القوة في المدرسة باإلضافة إلى نقاط الضعف
والثغرات في بيئة التعلم الجيدة .نستخدم كل هذه المعلومات كأساس للبدء في تحديد أولوياتنا
للتحسين الدراسي.
ماذا غطينا في ثالثة أيام؟
معا اآلن؟
ما مستوى فهمنا ومعرفتنا وثقتنا في إدارة ودعم تحسين بيئات التعلم ً
هنا نتعرف على فهم المشاركين والثغرات في التعلم وكذلك االطالع على التدريب بشكل عام مع
توصيات لتحسينه في المستقبل.
شكرا لمساهمة ومشاركة الجميع .ختام التدريب ،صورة جماعية ،مشاركة جهات االتصال ،الوداع!

يوم محتمل 4
تخطيط العمل
اليوم  4هو امتداد لورشة العمل لموظفي المشروع األساسي .تم تصميمه لفريق البرنامج لوضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ
معا مع مراعاة جميع الخطوات في العملية.
تحسين بيئات التعلم ً
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هيكل الجلسات

كم عدد الميسرين المطلوبين؟

كل جلسة تبدأ مع مقدمة .حيث تتم مشاركة هدف  /غرض الجلسة .قد تعطي بعض الخلفية
للموضوع الذي تبحث عنه متبوعة بتعليمات لنشاط ما .عادة ما يكون هناك وقت للمشاركة
وجلسة عامة أو ملخص للتعلم في نهاية الجلسة .المناقشات العامة مهمة جدا .فهي تجلب
االنعكاسات والرسائل الرئيسية في كل جلسة ،وهي أيضا مناسبة للكشف على أي سوء
فهم أو تصورات غير صحيحة .يجب ختام كل جلسة من خالل إعادة تلخيص وتلخيص كل ما
تعلمته في الجلسة.

متعبا جدا لشخص واحد وحده!
هناك حاجة إلى شخصين لتوفير هذا التدريب .حيث سيكون
ً
كل من موظفي البرنامج والرصد والتقييم والمساءلة والتعلم.
حاول تضمين ٍّ

لذا يكون التسلسل لكل جلسة هو:
■المقدمة.
■الغرض  /الهدف.
■خلفية معلومات اساسية.
■النشاط (غالبا في مجموعات).
■المشاركة والمناقشة العامة.
■ملخص الجلسة.

ما األدوات المدرجة في تدريب تحسين بيئات التعلم معا؟
معا وكيفية تنفيذها.
■مقدمة لحزمة تحسين بيئات التعلم ً
■إرشادات حول كيفية تطوير خطة عمل بأدوار ومسؤوليات ومعالم.
■عرض ( PowerPointللمساعدة في شرح بعض المفاهيم أو العمليات).
■نشرات المشاركين.
■نموذج لتقييم التدريب.
■نموذج شهادات تدريب المشاركين.

كم عدد المشاركين؟
يمكن تكييف هذا التدريب ليتناسب مع عدد المشاركين ،على الرغم من أنه يعمل بشكل أفضل
عندما يكون هناك ما بين  10إلى  25شخصا.

ما المنهجية؟ كيف سيتعلم الناس عن تحسين بيئات التعلم معا؟
منهجية التدريب تشاركية .حيث تهدف الطرق الرئيسية خالل هذه الورشة إلى تشجيع التعلم
من خالل التفكير والمناقشة والخبرة العملية .كما يتم تقديم بعض المعلومات من خالل
عروض  PowerPointالتقديمية .لذلك ،تعتمد الطرق في كل جلسة على ما يجب على
المشاركين القيام به لتنفيذ كل خطوة في تحسين بيئات التعلم معا .وترتبط كل جلسة مباشرة
بالخطوات الموجودة في دليل خطوة بخطوة والعملية الشاملة لتحسين بيئات التعلم معا.
العمل الجماعي :تتطلب العديد من الجلسات من األشخاص تشكيل مجموعات أو التواصل
مع شخص آخر .كما تتضمن بعض الجلسات فحص األدوات وشرح فهمها لآلخرين.
المجموعات المنظمة :لتنظيم مجموعة من أربعة أشخاص ،قد «توفر التعداد حول الغرفة» -
«واحد ،اثنان ،ثالثة ،أربعة  -واحد ،اثنان ،ثالثة ،أربعة  »...وهكذا  ...قد تفعل الشيء نفسه
باستخدام األلوان ،أو أسماء الفواكه أو المدن أو أي شيء (مناسب!) تختاره.
نصيحة عملية للعمل الجماعي :إذا كان النشاط ينطوي على الدخول إلى مجموعات ،يجب
عليك الشرح ومنح جميع التعليمات أوال .امنح الفرصة لتشكيل المجموعات بعد أن تشرح (مع
فهم الجميع) ما سيفعلونه.
كما نتعلم الكثير عندما يتم عرض األشياء بشكل مرئي .لذا يتم إعداد جداول واضحة مكتوبة.
سوف يكون  PowerPointمفيدا أيضا في عرض األفكار والمعلومات.
من المفيد حقا معرفة ما نحن على وشك أن نتعلمه ،لذا من الجيد أن يكون الهدف من كل
مسبقا حتى يتمكن الناس من قراءة وفهم األهداف في البداية.
ً
مكتوبا
جلسة
ً
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يتميز التدريب بالمرونة من حيث إنه:
■يتيح لك التركيز والتأكيد على الجلسات األكثر مالءمة الحتياجات المشاركين( .نوصي مع
ذلك بتضمين جميع الخطوات في العملية التي تنوي تنفيذها) .يمكنك ضبط التدريب
ليناسب نوع التدخل الذي تختاره لجمع البيانات ،واالستجابات على مجتمع مساحة التعلم،
وتطوير خطة تطوير المدرسة وتطبيقها.
■يمكن استخدامه كأساس لعدة أنواع من التدريب .تمت كتابة دليل التدريب في سياق
تدريب فريق تنفيذي .بهذه الطريقة ،ستعرف بالفعل (ربما) طريقة التنفيذ التي
ستستخدمها في برنامجك :قياسية ،+قياسية ،سريعة أو سريعة خفيفة (راجع صفحة
 .)55هذا سوف يرشدك في التدريبات .إذا كنت تعرف هذا بالفعل ،فسوف تركز على
االستعداد لتنفيذ هذا الوضع ،وليس االنفتاح لمزيد من المناقشات حول الوضع نفسه.
تدريبا
هذا ببساطة لمصلحة االستفادة من الوقت أثناء التدريب .ومع ذلك ،إذا كنت تمتلك
ً
تدريبا -على سبيل المثال -لمديري برامج في منظمات أخرى فقد ترغب في
للمدربين ،أو
ً
قضاء المزيد من الوقت في تحديد ومناقشة مختلف أنماط التنفيذ .كما سيتعين عليك
عندئذ ضبط التدريب وربما القيام بممارسة أقل لبعض األدوات والعمليات.
■يعطي تعليمات شاملة لجميع الوحدات والجلسات مثل هدف الجلسة ،والتركيز ،وما يجب
قوله ،وما المواد المستخدمة وكيفية توفير التمارين واألساليب.

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات
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:2
ما يجب القيام به
وتحضيره قبل التدريب
■تحديد سياق التدريب.
■التوجيه بشأن التخطيط واإلعداد اللوجستي.
■قبل التدريب  -نصائح من شأنها أن تساعد على توفير التدريب الخاص بك
بسالسة!
■أدوات ومعاونات مفيدة لمساعدتك على االستعداد.
■”الميسر الجيد اإلعداد”.

مناسبا لنا  -تحديد سياق التدريب
جعل التدريب
ً

الهدف من التدريب هو إعداد فريق للتنفيذ ،أو ،في حالة تدريب المدربين ،التحضير لتدريب
فريق حتى يتمكنوا من تنفيذ تحسين بيئات التعلم معا .لذلك ،يركز هذا التدريب على عملية
معا وكيفية التعامل مع كل خطوة من البرمجة الشاملة .هذا يعني أنك
تحسين بيئات التعلم ً
يجب أن تفكر بعناية في كيفية وضع سياقاتك في سياقها وتكييفها لتالئم الوضع.
فيما يلي بعض األمور التي يجب وضعها في االعتبار عند وضع وتحديد سياق التدريب:
■التكيف مع طريقة التنفيذ الخاصة بك :إذا كنت قد قررت بالفعل وضع التنفيذ الخاص بك
لمختلف الخطوات ،قم بتكييف التدريب الخاص بك لتغطية ما تحتاجه لتنفيذ هذا األمر.
على سبيل المثال ،إذا اخترت استخدام الوضع القياسي لجمع البيانات والتعليقات وتنمية
خطة تطوير المدرسة ،فستحتاج إلى تضمين جميع األدوات التي يتطلبها هذا الوضع
لجميع أصحاب المصلحة في مساحة التعلم.
■التحقق ومراجعة المحتوى المناسب والمالئم للمعايير والقيم والممارسات الثقافية
والمعتقدات والموارد المتاحة في السياق المحلي .لغة التدريس هي قضية حرجة ينبغي
النظر فيها والتحضير لها قبل أن يتم تنفيذ التدريب .ومع ذلك ،يجب أن تضع في اعتبارك
أنه يجب عليك تعزيز الفرص المتساوية لجميع المعنيين ،بما في ذلك مجتمع مساحة
التعلم الذي ستعمل معه الحقا.
■تغيير اللغة :نوصي قدر اإلمكان بعقد التدريب باللغة األم للغة المشتركة للمشاركين .إذا
لم يكن ذلك ممكنا ،فراجع ما إذا كان بإمكانك االستعانة بمترجم (أو شخص ثنائي اللغة)،
الميسر الرائع ثنائي اللغة
والذي يمكنه أيضا أن يعمل كمساعد مشارك .يمكن أن يساعد
ّ
بالفعل في تخفيف الضغط فيما يخص التواصل واالتصاالت وحتى المساعدة على
جعلها ممتعة!
■ترجمة المادة :دليل التدريب والقوالب والنماذج جميعها باللغة اإلنجليزية .إذا كانت ورشة
العمل ستعقد بلغة أخرى ،فقم بترجمة القوالب والنشرات مسبقا.
■تغيير أو تعديل التمارين :ربما ال تساعد الرسائل الرئيسية أو التمارين على اإلعداد الخاص
بك .ال تتردد في التكيف أو التعديل أو التبديل مع اآلخرين الذين تعتقد أنهم أكثر مالءمة.
معا أصبح من األسهل تكييفها وضبطها .ضع
حيث إنه كلما فهمت تحسين بيئات التعلم ً
في اعتبارك أنك تقوم بإعداد فريق للتنفيذ لذلك يجب عليك دائما اتباع نهج عملي.
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ما الذي يجب عليك عدم فعله! بينما ُينصح بوضع سياق التدريب نوصيك بعدم القيام بما
يلي:
■إلغاء التدريبات العملية حتى عندما تضغط على الوقت .تم تصميم التمارين العملية
خصيصا لهذا التدريب لتوفير تنفيذ تحسين بيئات التعلم معا .على الرغم من أنك قد ترغب
في تغيير التمرين وفقا لسياقك فال تقم بإزالتها تماما.
معا (على سبيل المثال ،إدارة البيانات
■إلغاء خطوة كاملة من عملية تحسين بيئات التعلم ً
أو خطة تطوير المدرسة) .حيث إنها عملية شاملة وكل الخطوات ضرورية .في تنفيذك
معا سوف تتطرق إلى جميع الخطوات وينبغي أن يكون الموظفون
لتحسين بيئات التعلم ً
على استعداد للمشاركة والتعلم من جميع الخطوات.
■وضع السياق إلى الحد الذي يكون فيه التدريب موجها أو ينطبق على مجموعة متخصصة
من المشاركين .ال تضع سياقات كثيرة بحيث ال يحضرها سوى عدد قليل من الموظفين،
فعلى سبيل المثال ،ال يحضر فريق الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم إال جمع البيانات
والدخول والتحليل ،وال يحضر موظفو البرنامج سوى التعليقات وتنمية خطة تطوير
المدرسة .ينبغي أن يفهم موظفو البرنامج عملية جمع البيانات وتحليلها ،ألن ذلك ُيعلم
تطوير خطة تطوير المدرسة .وبالمثل ينبغي على موظفي الرصد والتقييم والمساءلة
والتعلم فهم الخطوات التي تتبع جمع البيانات ،من أجل فهم أفضل الستخدام البيانات
بعد الجمع واإلدخال والتحليل باإلضافة إلى ذلك يتم ضغط أفراد استجابة التعليم في
حاالت الطوارئ بصورة عامة سواء من حيث الموظفين أو الوقت ولذلك فمن غير الشائع
أن يشارك موظفو الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم وموظفو البرنامج في تنفيذ جميع
الخطوات.

التوجيه بشأن التخطيط واإلعداد اللوجستي
يجب أن يحتوي مكان التدريب على التالي:
مساحة لجميع المشاركين للجلوس بشكل مريح مع القدرة على رؤية الميسر ،ورؤية بعضهم
البعض و  PowerPointوأية لوحات فليب شارت.
■مساحة للعمل الجماعي ومساحة للمشاركين للتحدث في مجموعات زوجية.
■يجب أيضا توفير جهاز عرض أو تلفزيون .إذا كان التلفزيون غير متوفر ،نوصيك إما
باستخدام جهاز عرض محمول مدعوم ببطارية أو إعداد معلومات أساسية على لوحة فليب
شارت.
■بيئة هادئة أو دون عائق للسماح للجلسات بالمضي قدما دون تعطل كبير.

■مناطق آمنة ماديا ومتاحة لجميع المشاركين ،على سبيل المثال ،النظر في المسافة
واألمان وإمكانية الوصول.
لضمان كل ما سبق ،نوصي بشدة بتطبيق زيارة ميدانية لفهم الوضع وإذا كان هناك وقت
فاختبر بعض نماذج جمع البيانات.
مزود الطاقة
من المحتمل أن تحتاج إلى مصدر طاقة للتلفزيون وجهاز العرض .تحقق من أن كل هذا متاح
(مع الكابالت) مع التشغيل في اليوم السابق للتدريب.
توفير مواد القرطاسية والمعدات
يجب إعداد قائمتك من األدوات والمعدات في وقت مبكر من التدريب .حيث يجب العمل مع
فريق الخدمات اللوجستية أو غيرهم ممن يمكنهم المساعدة في شراء جميع اإلمدادات التي
تحتاجها في الوقت المناسب (استشر واستكمل قائمة المراجعة والمواد التحضيرية).
اإلقامة والنقل والطعام  /المرطبات
يمكن أن يؤدي تطبيق هذا األمر بشكل صحيح إلى إحداث فرق بين غرفة مليئة بالمشاركين
السعداء وغرفة مليئة بالناس المحبطين وغير الراضين الذين يرغبون في عدم قدومهم
وتواجدهم في التدريب! من المهم توفير مكان لقضاء بعض الوقت قبل ورشة العمل لضمان
أن يكون المشاركون مرتاحين في مكان اإلقامة وكذلك أن يكون الطعام ذا نوعية جيدة .عند
حضور التدريب ،عادة ما يحب الناس تناول طعامهم العادي .تأكد من وجود طعام جيد ومرطبات
متوفرة وأن اإلقامة (إذا لزم األمر) نظيفة ومريحة للجميع .قد يساعدك فريق الخدمات
اللوجستية في تطبيق هذا األمر بشكل صحيح .تذكر أن لديك ميزانية محددة!
النقل والمواصالت
يعتمد اختيار المكان على إمكانية الوصول .يحتاج المشاركون إلى الوصول إلى ورشة العمل
والخروج منها بأمان (سواء كان ذلك في مكان قريب أو ال) .قد تحتاج إلى التحقق من أفضل
وسائل النقل واألمن وتكلفة السفر لكل مشارك.

نصائح من شأنها أن تساعد على توفير التدريب الخاص بك

بسالسة .قبل التدريب:

■اقرأ واطلع على وثيقة اإلطار ،ودليل خطوة بخطوة ،ونصائح جمع البيانات واالستبيانات.
معا بقدر ما تستطيع  -ولكن كن
مع فهم الكثير من التفاصيل حول تحسين بيئات التعلم ً
ومنفتحا إلى أنك ال يمكنك معرفة كل شيء على اإلطالق  -كلنا نتعلم!
صادقا
ً
ً
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■افهم أن تفاصيل الخلفية مهمة .هذا مهم ألن  :1التدريب الذي توشك على إجرائه
معا ،و  :2هناك بعض نقاط
هو تدريب عملي على كيفية تطبيق تحسين بيئات التعلم ً
التحضير (كما هو موضح في دليل خطوة بخطوة) .ستدعمك هذه النقاط من خالل التكييف
والتطبيق العملي وتوفير التدريب.
■كن مطلعا بشكل كامل على المعلومات الفنية قبل كل جلسة وعلى محتوى التدريب .قم
بإعداد جميع الرسومات والعروض التقديمية والتمارين والنشرات في وقت مبكر وقم
بتجميع جميع المواد المطلوبة لكل جلسة.
■من خالل عقد جلسات الممارسة مقدما (في حدود المعقول) يجب التأكد من أن
األنشطة ستعمل بشكل جيد وأنها ستكون ذات صلة باحتياجات المشاركين الخاصة بهم.
■التواصل مع المشاركين في األسبوع السابق للتدريب لضمان أن يعرف الجميع الغرض
من التدريب وما النتائج المتوقعة منه.
■توقع أي حواجز أساسية أمام المشاركين بشكل كامل في التدريب  -على سبيل المثال،
هل تتوقع بعض الوكاالت الحصول على بدالت يومية؟ هل قمت ببناء فواصل طويلة
بما يكفي لضمان حصول المشاركين على الوقت إلجراء مكالمات هاتفية مهمة أو الرد
على رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بهم؟
■اكتشف ما يلي قبل التدريب:
معا وكيف يمكن استخدامها.
•بقدر ما تستطيع حول تحسين بيئات التعلم ً
•سياق وخبرات المشاركين ومواقفهم ومعرفتهم ومستويات مهاراتهم.
•خبرة المشاركين في تخطيط تحسين المدارس (بما في ذلك تحسين بيئات التعلم
معا) .إذا كان لديهم خبرة ،إلى أي مدى؟
•من أين يحضر المشاركون؟ المنظمات أو المجموعات التي يتم تمثيلها؟ ما مواقف
وبرامج المشاركين؟ هل أي من المشاركين من موظفي الرصد والتقييم والمساءلة
والتعلم أو الممارسين؟
•هل هناك مجموعة نشطة أو مجموعة عمل التعليم في حاالت الطوارئ؟ إذا كان األمر
كذلك ،يجب عليك دعوة أمانة المجموعة أو أمانة الفريق العامل إلى التدريب.
•هل هناك أي بيانات موجودة حول بيئة التعلم (نظام إدارة معلومات التعليم؟) قد
يكون من المفيد جدا االعتماد على هذه البيانات في التدريب.
•هل تستخدم المدارس  /أماكن التعلم خطط تحسين المدارس ،أو نوعا ما من بنية
التحسين؟

•هل توجد في المدارس  /أماكن التعلم جمعية نشطة ألولياء األمور والمعلمين
أو مجموعات إدارة المدرسة؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،كيف تعمل؟ فهم نقاط القوة
والضعف للمجموعات.
•هل لدى المدارس أو أماكن التعلم مجلس طالبي نشط أو أشكال أخرى لتمثيل
الطالب؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،كيف تعمل؟ حاول فهم نقاط القوة والضعف
للمجموعات.

أدوات مفيدة وشرائح للتحضير
■قل تشيز! يمكنك التقاط تعلم رائع في العمل طوال الجلسات .أيضا ،غالبا ما ينتهي
التدريب الرائع مع صورة جماعية رائعة .قد تكون جلسة وداع وصورة جماعية تذكارا رائعا من
تدريب تحسين بيئات التعلم معا.
ً
طويل للجلسة بعد الجلسة!
■أنشطة تدريبية لتحفيز الطاقة .تعتبر فترة ثالثة أيام وقتً ا
تأكد من أن يكون الجميع في حالة تأهب واهتمام مع توفير األفكار من خالل أنشطة
تدريبية لتحفيز الطاقة .يمكن أن تكون هذه األنشطة في شكل األلعاب أو حلول المشاكل
التي تعطي عقولنا استراحة أو توفر تحريك أجسادنا .اجعلها ممتعة ومثيرة لالهتمام.
في بعض األحيان يكون من الجيد ربطهم بالجلسة وأحيانا نرغب فقط في القيام بشيء
مختلف تماما للحفاظ على عقولنا
منتعشة .هناك بعض األمثلة في
المرفقات .يمكنك أيضا أن تسأل
المشاركين إذا كان لديهم أي أنشطة
مفضلة لكسر الروتين يرغبون في
مشاركتها.
■ورقة محطات التوقف .ورقة محطات
التوقف هي أداة عظيمة للمساعدة
في الحد من التوتر .خذ ورقة واكتب
عنوان “محطات التوقف” في
األعلى .ضعها على الحائط في
مكان بارز حيث سيتم استخدامها (وليس نسيانها!) .هذا هو المكان المناسب لتدوين
المساهمات التي ليس لدينا وقت لمناقشتها في الوقت الراهن  -أو أي شيء ال نريد
أن ننساه .تذكر أن تستفيد من ورقة محطات التوقف! (انظر المزيد حول ورقة محطات
التوقف في الفصل التالي ( )3وفي جلسة االفتتاح في اليوم .1
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قائمة التحقق من اإلعداد
هذا هو نموذج لقائمة مرجعية يمكن أن تساعدك على متابعة العناصر الضرورية قبل بدء
التدريب حيث يمكنك إضافة مالحظاتك والتحقق من أن العناصر جاهزة أو ال.
للتنفيذ  /االستعداد
تأكيد ميزانية التدريب

المعدات

مذكراتي التحضيرية

جهاز العرض أو التلفزيون

التحقق من تكاليف النقل واليوم

اإلنترنت والكمبيوتر
الكابالت

الخدمات اللوجستية
حجز المكان

الجلوس ،والطاوالت
تحقق من إمدادات الكهرباء ،والوصول
للجميع

األجهزة اللوحية ،إن أمكن

إعداد المكان
دعوات للمشاركين
ترتيب المرطبات لالستراحات

األدوات المكتبية
أجهزة الكمبيوتر المحمولة
للمشاركين

الطعام (بما في ذلك القيود
الغذائية)

المجلدات البالستيكية  /محافظ

المواصالت

أقالم ماركر

حجوزات اإلقامة

أقالم الكتابة

قائمة الحضور

الشريط ،مقص

البدالت اليومية (إذا تم التطبيق)

مالحظات الصقة

قد تكون هناك حاجة إلى خطابات
للحكومة؟

علبة كرتون فارغة  /كرتون
بطاقات األسماء

دعوات للجميع مع المعلومات
اللوجستية

الورق الملون (ألداة مشاركة
الطالب)

فحص الحماية

نماذج التقييم وغيرها

فحص مواد القرطاسية
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اإلعداد مقدما
مخطط محطات التوقف

المواد المطبوعة
اكتب العنوان على لوحة فليب شارت
وألصق على الحائط قبل بدء التدريب.

دفتر مالحظات
شارت التوقعات

اكتب العنوان على لوحة فليب شارت
وألصق على الحائط قبل بدء التدريب .

أكواب  /زجاجات إلخ للشاي والقهوة
والماء
مخطط أو أوراق التقييم

دليل التدريب
تعليمات ونصائح لجمع البيانات
اإلنترنت والكمبيوتر
خمس أدوات لجمع البيانات (نسخ
للجميع)

تحقق من كل الروابط للمواد عبر
اإلنترنت قم بإعداد جميع المواد،
لوحات فليب شارت ،ملصقات
ستستخدمها أثناء التدريب
نصيحة واحدة هي تعليق اللوحات
الورقية الجاهزة المعدة على الجدار،
وتغطيتها باستخدام لوحة فليب
شارت بيضاء حتى ال تشتت االنتباه

دليل خطوة بخطوة

كراسات النماذج
اكتب األسس والمكونات مقدما.

إطار عمل إطار جودة التعليم (نسخ
وملصق؟)
بطاقات النتائج
خطط العمل
نسخ إضافية من أدوات جمع
البيانات
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الميسر الجيد اإلعداد:
■يعرف نهج برنامج تحسين بيئات التعلم معا.
■يستعد بشكل جيد لكل جلسة كل يوم.
■يوفر إعداد ورقة محطات التوقف  -ويتأكد من استخدامها!
■لديه الكثير من “أنشطة تحفيز الطاقة” المناسبة إلبقاء الجميع نشطين ومبدعين
ومهتمين مع التأكد من أنها متناغمة مع ثقافة ونبرة المشاركين.
■يوفر تضمين المشاركين في االستعدادات والتيسير.
■يوفر اختتام الجلسات مع ملخص لما تم تغطيته وتعلمه.
■على استعداد لجمع التقييمات من المشاركين.
■يكافئ كل شخص بشهادات يعطيها له في النهاية.
■يتذكر الكاميرا! يلتقط الصور (إذا تمت الموافقة عليها من المشاركين).
■يقلل من اإلجهاد وال يترك األشياء حتى اللحظة األخيرة.
■ال يفعل كل شيء على اإلطالق من قبله  /نفسه .يوفر الحصول على مساعدة من
المشاركين  -عادة ما يرغب المشاركون في مساعدتك.

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات
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:3
أشياء يجب تذكرها
أثناء التدريب وبعده
■الهدف  /أهداف الجلسة
■العمل معا
■مراقبة الوقت والساعة  -التوقيت الجيد!
■توفير أمثلة من المجموعة باستمرار
■احترام واستخالص خبرة المشاركين طوال التدريب.
■قم بتعيين “فريق استقصاء” صغير
■استخدام ورقة محطات التوقف
■تلخيص الجلسة
■التقييم  -في بعض األحيان ،االختبار األولي واالختبار النهائي
■شهادات للجميع
■“الميسر األفضل“

خالل التدريب
الهدف  /أهداف الجلسة :دع المشاركين يعرفون ما هم على وشك أن يتعلموه .اكتب هدف
الجلسة قبل البدء .قد تطلب من شخص ما أن يقرأه لك عندما تبدأ .هذا حقا يوفر إعداد الجميع
للتعلم.
العمل معا :نأمل أن يكون هناك اثنان منكم لتوفير التدريب! هذا يعني أنه في حين أن أحدكم
يوفر تقديم العروض الرئيسية يمكن لآلخر أن يقدم المساعدة .قد يساعد في توضيح األشياء،
أو الرد على األسئلة الصعبة أو حضور أي شيء آخر.
التخطيط معا :تذكر أن عقلين هما في الغالب أفضل بكثير من واحد! إذا كان هناك اثنان أو أكثر
من الميسرين ،تأكد من تخطيط وتنظيم الجلسات معا .قد تقسم مهامك ،ولكن يجب عليك
عموما أن تتأكد أنها متناغمة مع بعضها البعض مع االستمتاع بالتخطيط معا .بعد الجلستين
األوليين ،من المرجح أن يساعد المشاركون في ذلك أيضا ،على الرغم من أنه يجب أن يكون
اإلشراف لديك دائما وأن تكون دائما المسؤول عن كيفية سير األمور.
مراقبة الوقت والساعة  -التوقيت الجيد :كلنا نشعر باإلرهاق والتعب عندما تستمر الجلسات
لفترات طويلة .كل الجلسات لها “نقطة حاسمة”  -عندما تكون قد طالت لمدة طويلة يصبح
التعلم في الحد األدنى أو قد يتوقف بالكامل .يجب الحفاظ على الجلسات بشكل حيوي وبكل
نشاط .يجب مراقبة الوقت والساعة وحاول عدم تجاوز الوقت المخطط إذا استطعت .إذا بدأ
الناس يشعرون بالتعب فعليك إغالق الجلسة أو التوقف الستراحة  /أنشطة تدريبية لتحفيز
الطاقة.
توفير أمثلة من المجموعة باستمرار :ستجد عادة غرفة مع المشاركين من ذوي الخبرة المتنوعة
والواسعة ،وكما تهدف إلى استخدام المهارات من التدريب في تنفيذ البرنامج ،ستجد على
األرجح الكثير من الممارسات الجيدة في الغرفة بالفعل .
احترام واستخالص خبرة المشاركين طوال التدريب“ .بعض منكم سيكون لديهم الكثير من
الخبرة في هذا” يجب أن تتكرر هذه الجملة منك بشكل متكرر! تذكر أن المشاركين هم على
األرجح خبراء في مجالهم.
شجع المشاركين على الدعم والعمل معك على تقديم التدريب  -تقديم المساعدة وتولي
المسؤولية في مهام معينة.
قم بتعيين “فريق استقصاء” صغير يمكنك استشارته بعد كل جلسة كل يوم :أي األشياء
سارت بشكل جيد؟ ما الذي يجب أن يتغير؟ ما الذي يجب أن نركز عليه أكثر في اليوم التالي؟
اعرف واستخدم أسماء المشاركين من البداية إلى النهاية.
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استخدام ورقة محطات التوقف
في بعض األحيان ،يتم إهمال ورقة محطات التوقف وننسى استخدامها! تذكر أنها موجودة
لتسجيل المعلومات الهامة .حيث يمكن أن تكون أداة رائعة للتسجيل (وليس فقدان) العديد من
المواضيع الهامة في المحادثة والقضايا التي تظهر وال يمكن مناقشتها أو آراء الناس التي ال
يمكن استكشافها بالكامل.
هناك دائما الكثير من األفكار واألسئلة الجديدة التي تظهر وليس لدينا إجابة أو رد لها في ذلك
الوقت .يجب أن تحاول التأكد من أن األسئلة والتعليقات التي يطرحها المشاركون يتم االعتراف
بها أو معالجتها أو استكشافها إما في الجلسة العامة أو مع الشخص الذي نشر السؤال أو
التعليق .استخدم ورقة محطات التوقف حتى ال تنسى هذه القضايا.
قد تكون ورقة محطات التوقف أيضا بمثابة أداة إلدارة الوقت .إذا كانت لديك أسئلة أو
مشاكل فإنه من خالل عرضها يمكنك الخروج عن المسار في الجلسة مع ضياع الوقت لذا عليك
وضعها في ورقة محطات التوقف .بهذه الطريقة تتجنب ضياع الوقت في الخروج عن المسار
كما أنك تدلل على أنك تحترم وتأخذ األسئلة التي أثيرت على محمل الجد .أوضح أنه قد ال
تتمكن من معالجة جميع النقاط في الجلسة العامة ولكنك ستوفر إجابات لألسئلة في حدود
المعقول.
تلخيص :خصص وقتا وجهدا خاصا لتلخيص كل التعلم في نهاية كل جلسة .سيستغرق ذلك
حوالي خمس دقائق .حيث إنه يساعد المشاركين فعال على تنظيم أفكارهم وتوحيد تعلمهم
ومعرفة ما إذا كانوا على الطريق الصحيح وفهم كل شيء .كما أنه الوقت المناسب للتحقق
مع الجميع من أن الجلسة فعال ذات معنى لهم  -وللتحقق من سوء الفهم .اجعل هذه الفترة
غير رسمية وودية إلعطاء الناس الفرصة ليقول “آسف ،ما زلت في حيرة حول هذا  ...هل
يمكننا توضيح فقط  -أو تكرار هذا األمر مرة أخرى؟”

في نهاية التدريب ...
الشهادات
الجميع يحب االعتراف بتعلمهم! سيكون من دواعي سرور المشاركين أن يحصلوا على شهادة
تدريب تحسين بيئات التعلم معا .قم بإعداد هذه الشهادات قبل أيام إن أمكن .يجب تسجيل
أسماء المشاركين ،التدريب ،المكان والتواريخ في هذه الشهادات.
التقييم
غالبا ما نشعر بالتعب في نهاية ورشة العمل لكن إكمال التقييم أمر ال بد منه! لن تندم على
ذلك إنه ألمر رائع أن نفهم ما يفكر فيه الناس وما تعلموه وما الذي يودون أكثر منه .التقييم ال
يساعدك فقط على التخطيط ألي تدريب مستقبلي بل إنه ال يقدر بثمن عند كتابة تقاريرك.
في بعض األحيان ،يمكن أن يكون االختبار األولي واالختبار النهائي مفيدا – أو تطبيق
استبيان سريع يستكشف فهم بعض األشياء التي سيتم تغطيتها في التدريب (يتم تطبيقه
مسبقا ،ثم مرة أخرى بعد التدريب).
أبق األمر بسيطا  -اطلب من األشخاص ثالثة من أكثر األشياء المفيدة التي تعلموها ،وثالثة
ِ
أشياء أعجبتهم حقا في ورشة العمل ،وثالثة أشياء يحتاجون إليها أكثر (أو لم يفهموها).
اسأل ما كان يمكن أن يكون أفضل .ستجد نموذج تقييم في الملحق .قم بإعداد األسئلة قبل
التدريب .هل أنت سعيد بتضمين كل هذه األسئلة؟ ربما كنت ترغب في استخدام هذا المثال
أو يمكنك تعديله ليناسب تدريبك بشكل أفضل.
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الميسر األفضل:
■هو الواضح عند شرح ما تدور حوله ورشة العمل (وكل جلسة) – حيث ال يفترض أن الجميع يعلم
هذا األمر!
■يتحدث بوضوح ويتجنب المصطلحات ويتحمل مسؤولية التواصل الجيد.
■يحافظ على المناقشة مستمرة  -لكنه يسمح أيضا بوقت التفكير واالستجابات.
■يستمع بعناية إلى الناس دون انقطاع.
■يالحظ شعور الناس بالتعب والحاجة إلى االستراحة.
■يتذكر أن يفتح الجلسات باألهداف  /األغراض الواضحة.
■يخلق بيئة تعليمية من الثقة وبدون حكم بين نفسه والمشاركين ،وكذلك بين المشاركين فيما
بينهم.
■يساعد المشاركين على التعرف على بعضهم البعض.
ً
وإيجابيا.
متفائل
■يكون
ًّ
■يتذكر أن مزاج المشاركين غالبا ما يكون انعكاسا دقيقا له!
وحماسيا.
واستجابيا
وإيجابيا
مشجعا
■يكون
ًّ
ًّ
ًّ
ً
■يوفر التواصل مع الجميع بكلمات وإجراءات داعمة ومشجعة وإيجابية (ال يخدع أي شخص في
ورشة العمل).
■يحاول االعتراف بجميع المساهمات والجهود.
■يتذكر دائما التقييم ويقيم التقييمات خالل التدريب.
■يعرف ويفهم التفاصيل الدقيقة حول التدريب.
■هو شخص ودود ومحب.

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات
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االفتتاحية
الجلسة

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

القسم الثاني:

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات

دليل جلسات التدريب

المقدمة

هذا هو توجيهك المفصل لجميع تدريب تحسين بيئات التعلم معا.
ويشمل تفاصيل عن كل جلسة تدريبية .يرجى قراءة كل جلسة في
الميسر؟
وقت مبكر من التدريب .تأكد من قراءة القسم األول :كتيب
ِّ
يقدم لك هذا القسم تفاصيل كل جلسة مع تغطية كامل التدريب.
سترى أن منهجية كل جلسة محددة بوضوح بالنسبة لك .حيث يتبع
هذا القسم الممارسة الجيدة لمنهجية التدريب الجيد.
كيفية استخدام دليل جلسة التدريب:
■تأكد من قراءة كل جلسة في هذا الدليل وإدراكها جيدا (خاصة
تقدم تدريبها!).
تلك التي تتوقع أن ّ
■العمل مع الميسرين المشاركين في التخطيط لكل جلسة.
■قم بإعادة تحديد أهدافك وإعداد مالحظاتك قبل بدء الجلسة
(كل المعلومات متوفرة لك ،حتى تشعر بالثقة بأن المعلومات
موجودة دائما لالستفادة منها).
■استمتع بتوفير التدريب .بينما يعد تحسين المدارس قضية هامة
(خاصة في الحاالت اإلنسانية) إال أن هذا األمر يعد فرصة لجلب
الطاقة الجديدة ونظرة مستقبلية إيجابية وخطة ملموسة لتطوير
وتحسين جودة بيئة التعلم للعديد من الطالب والمدرسين.

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

 :٥التعليم في مجتمعاتنا
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اليوم ٣
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 :٣نظرة عامة على الخطوات

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

اليوم 1
الجلسة االفتتاحية:
جلسة االفتتاح والترحيب

الجلسة 1
استكشاف إطار جودة التعليم

الجلسة 2
تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين
معا
بيئات التعلم ً

الجلسة 3

60
دقيقة

60
دقيقة

60
دقيقة

60

نظرة عامة على الخطوات لتحسين
معا
بيئات التعلم ً

دقيقة

الجلسة 4

120

مشاركة المجتمع ومشاركة الطفل
والموافقة المستنيرة

دقيقة

الجلسة 5

التعليم في مجتمعاتنا

30
دقيقة

تفتتح الجلسة التمهيدية األولى ورشة العمل .نتضمن الترحيب التعرف على اآلخرين وجدول
أعمال التدريب .يتم مشاركة قواعد التدريب و موقف السيارات .كما يشارك المشاركون
توقعاتهم من التدريب.
توفر هذه الجلسة فرصة للمشاركين لتبادل وجهات نظرهم حول ما يجعل البيئة التعليمية عالية
الجودة .يتم تعريف بيئة التعلم عالية الجودة في إطار جودة التعليم (.)QLF

تستكشف هذه الجلسة كذلك فهمنا ووجهات نظرنا لبيئة التعلم عالية الجودة .يفكر المشاركون
في مدرسة يعرفونها  ،ويفكرون في ميزات بيئة التعلم  ،وكيف يمكن قياس جودة بيئة
ً
معا )ILET
التعلم (باستخدام تقييم تحسين بيئات التعلم
ً
معا  ILETبأكملها
تقدم هذه الجلسة لمحة عامة عن عملية تحسين بيئات التعلم

تم تصميم هذه الجلسة للمساعدة في تعميق فهم أهمية وطرق المشاركة في تحسين بيئات
ً
معا  ، ILETوخاصة مشاركة األطفال .وتغطي المبادئ واإلجراءات للموافقة المستنيرة
التعلم
 ،في الخطوات المختلفة في نهج البرنامج
في هذه الجلسة  ،يشارك موظفو البرنامج تجاربهم وفهمهم للتعليم في سياقهم الخاص ،
ً
معا  ILETمع ذلك  ،وكيف يمكن تطبيقها.
وكيف تتناسب حزمة تحسين بيئات التعلم

 :٥التعليم في مجتمعاتنا
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الجلسة االفتتاحية:

البدء والترحيب
والمقدمات

الجزء 1

 10دقيقة

المقدمة وتوجيه التدريب:
ما يجب فعله

الهدف

فهم هدف ورشة العمل هذه والتعرف على اسم كل
شخص ودوره.

الترحيب وتوجيه الشكر :عندما يجلس الجميع ،أرسل ترحيبا حارا مع شكر الجميع لالنضمام إلينا
على ما نأمل أن يكون جلسة تدريب شيقة ومهمة ومؤثرة حقا  -تدريب يمكن أن يساعد في
التأثير بشكل كبير على جودة التعليم بطرق رائعة ومستدامة .

الزمن

 60دقيقة.

الميسرون :تقديم أنفسكم بإيجاز ولكن بدفء  -كل من الميسرين  -قد يعرفكم بعض
المشاركين بالفعل مسبقا ...

المواد واإلعداد

■ × 20برامج للتدريب.
■ × 1لوحة فليب شارت للتوقعات.
■ × 1لوحة فليب شارت لمحطات التوقف.

الغرض من التدريب :سنعود إلى هذا ،لذا ال تنفق أكثر من دقيقة واحدة (أو أقل) لتوضيح
الغرض من التدريب.
اإلجراءات العملية  /تدبير االحتياجات :أي تفاصيل مهمة وذات صلة مثل الحمامات ،ومخارج
الطوارئ ،وموقع االستراحات  /الخروج ،والمياه ،وخطة أوقات االستراحة والغداء.

■ × 50مالحظات الصقة.
للميسر
■مالحظة
ّ

للميسر
مالحظة
ّ
هذه الجلسة تمهيدية لفتح ورشة العمل ،وترحيب بالجميع ،وإطالق بداية إيجابية
وحماسية لليوم ،والمساعدة في تأسيس بعض اإلجراءات والممارسات المفيدة
لأليام القادمة .ضع جدول األعمال على الحائط أو اللوحة قبل الجلسة .ضع أيضا
محطات التوقف مقدما (تأكد من شرح ما تعنيه مع بدء الجلسة).

الجزء 2

 ٤٥دقيقة

ما يجب فعله
■المقدمات.
■األجندة وجدول األعمال (بما في ذلك فترات االستراحة والغداء).
■التوقعات.
■ورقة محطات التوقف.
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ما يجب فعله

■قصيرة ،اإلحماء ،والنشاط التمهيدي.

■تقديم جدول األعمال ،PowerPoint :ملصق أو ورق مقوى فليب شارت مكتوب.

■ادع الجميع للوقوف في دائرة كبيرة.

■عرض الغرض  /الهدف من التدريب.

■سنقوم بإلقاء هذه الكرة من شخص إلى آخر.
■خالل رمي الكرة كل واحد منا يقول اسمه ،ودوره (الوظيفة).
■عندما نكمل الدائرة ،يمكننا التحقق من أننا نعرف أسماء بعضنا البعض من خالل رمي
الكرة وقول اسم الشخص الذي نرمي إليه الكرة .وسنرى ما إذا كنا نتذكر وظيفتهم /
دورهم؟
وادع الجميع إلى أخذ مقاعدهم مرة أخرى.
■اشكر الجميع،
ُ
ما يجب قوله
نحن لسنا مولعين بالقواعد ،لكننا نحب اآلداب الجيدة! ماذا يعني هذا؟ كيف نريد تنفيذ هذا
التدريب؟ هل يجب أن يكون لدينا فقط بعض “المحظورات” المطلقة لتوجيهنا؟ وماذا عن
الواجبات؟ يجب عليك المشاركة  -نحن جميعا نريد أن نسمع ما لديك لتقوله .والرجاء الوصول
في الوقت المحدد  -في البداية وبعد فترات االستراحة .هل هناك شيء أكثر من ذلك؟
ما يجب معرفته
نأمل أن تقول المجموعة “يجب أن تكون الهواتف صامتة أو بعيدة”“ ،ال تعمل على أجهزة
الكمبيوتر المحمولة” ...
نظرة عامة على جدول أعمال كامل التدريب
ما يجب قوله
هل يرغب أحد في إخبارنا عن موضوع التدريب؟
ما يجب فعله
امنح المشاركين الوقت لمشاركة بعض الردود .قد يقولون شيئا مثل« :معرفة كيفية تقييم
التعليم ،النظر إلى طريقة جديدة لتحسين أو تطوير مدارسنا  /تعليمنا  .”...اشكرهم  -ربما
يكونون على حق!

التوقعات
ما يجب قوله
■هل الجميع سعداء بهذه األجندة؟
■لدينا لوحة فليب شارت خاصة للتوقعات مثبتة على الجدار:
•“هل هناك شيء تريدون الحصول عليه من هذا التدريب بعد اليوم الثالث من العمل
معا؟ ربما تكون قد أتيت ببعض األسئلة الهامة التي قد ال تغطيها أجندتنا؟ ربما هناك
معا تحتاج حقا إلى فهمه بشكل جيد لعملك؟
شيء خاص في تحسين بيئات التعلم ً
يمكن أن يكون أي شيء!
•خصص لحظة للتفكير مليا فيما تريد الحصول عليه من ورشة العمل هذه.
•اكتب توقعاتك على ورقة المالحظات.
ما يجب فعله
■امنح المشاركين حوالي دقيقتين للتفكير والكتابة على ورقة المالحظات.
■ثم ادع الجميع إلى إلصاق مالحظاتهم على الشارت.
■اقرأ التوقعات بصوت مرتفع مع المجموعة بأكملها.

ما يجب قوله
■شكرا لمشاركة هذه التوقعات .سوف نعيد زيارتهم في نهاية التدريب.
■هل يرغب أحد في مشاركة أي شيء مع المجموعة األوسع؟
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 :١استكشاف بيئة التعلم
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 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

اليوم ٢

اليوم ٣

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

ورقة محطات التوقف
ما يجب فعله
اعرض على المشاركين فليب شارت ورقة محطات التوقف (معلق بالفعل على الجدار).
ما يجب قوله
■هذا هو المكان الذي سنالحظ فيه أي أسئلة أو استفسارات لم تتم اإلجابة عنها ،ولكن
أيضا أي أفكار ال نريد نسيانها .دعونا نقسمها إلى نصفين :األسئلة واالستفسارات التي
نحتاجها للعثور على إجابة على اليسار  -واألفكار على الجانب األيمن.
■ورقة محطات التوقف هو مكان جيد لتدوين النقاط أو المناقشات التي قد تكون قصيرة
(ولكن يجب أن تستمر وتذكر وتستأنف الحقا) .عندما يتم اختصار الجلسات ال يعني أنها
ليست مهمة ،ولكن بسبب ضيق الوقت في الموضوع الحالي للمناقشة لم يحن الوقت
للتفكير في هذه النقطة حتى اآلن .نحن نستخدم ورقة محطات التوقف لتسجيل النقاط
المهمة واألسئلة التي يجب تعليقها حتى نتمكن من العودة إليها الحقا.

األجندة اليومية
ما يجب قوله
واآلن يمكننا البدء بأجندة اليوم.
ما يجب فعله
اعرض جدول األعمال (الذي تم إعداده بالفعل) لليوم األول على  PowerPointأو الملصق أو
المكتوب على لوحة فليب شارت.

ملخص الجلسة

 ٥دقيقة

تلخيص اليوم  1من التدريب للجميع.
حسنا ،شكرا لكم جميعا .نحن اآلن على أهبة االستعداد لتدريبنا!
نحن واضحين فيما يخص جدول أعمالنا وهدف هذا التدريب .لدينا ورقة محطات التوقف هنا
ألية أسئلة صعبة نحتاج إلى العودة إليها (األفكار الرائعة أيضا) ،وقد الحظنا مجموعة كبيرة من
التوقعات  -ونحن جميعا نعلم ونوافق على أننا سنالحظ سلوكا جيدا لهذا التدريب (على سبيل
المثال :لن نتحدث في هواتفنا المحمولة وسنمتنع عن النقر على أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة
بنا  -ما لم تطلب منا الجلسة ذلك .رائع .هيا لنبدأ!
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 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

الجلسة :1

استكشاف بيئة
التعلم  -أسس إطار جودة التعليم
الهدف

لتوضيح الجودة  -ماذا نعني ببيئة تعليمية جيدة ،كما هو
محدد في إطار جودة التعليم

الزمن

 60دقيقة.

المواد  /التحضير

اليوم 1

■مسابقة (مع الكلمات المغطاة).
■عرض  - PowerPointإطار جودة التعليم  -األساسات
والمكونات.
■بطاقات فارغة (للجزء الثاني من النشاط).
■لوحة أو ملصق.
■شريط الصق الكلمات على السبورة.

للميسر
مالحظة
ّ
«البيئة التعليمية» هي في صميم المشروع بأكمله  -ولكن كما نعلم ،يمكن
أن تعني أشياء مختلفة ألشخاص مختلفين ،وقد يكون من الصعب قياسها.
هذه الجلسة لمساعدتنا على رؤية «بيئة التعلم الجيدة» من نفس الرؤية أو من
وجهة نظر مماثلة ،وتقديم المنطق وراء تعريف منظمة إنقاذ الطفل (إطار جودة
التعليم) .كما أنها تساعد على وضع لغة مشتركة وفهم للنهج الذي يشكل أساس
معا منذ البداية.
تحسين بيئات التعلم ً

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات

الجزء 1
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 :٤مشاركة المجتمع والطفل

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

 10دقيقة

معا ( 5دقائق)
مقدمة مختصرة عن تحسين بيئات التعلم ً
ما يجب فعله
اعرض (بحماسة!) تحسين بيئات التعلم معا.
ما يجب قوله
نحن جميعا هنا ألننا سنقوم ببعض الدور في إدخال ودعم المدارس ومساحات التعلم في
معا  -ولكن ما هو بالضبط؟ هل يمكن ألي شخص أن يشاركنا
تنفيذ تحسين بيئات التعلم ً
معا ،ولماذا تكون المدارس واألماكن التعليمية
ملخصا سريعا لماهية تحسين بيئات التعلم ً
مهتمة به للغاية؟
ما يجب فعله
استمع إلى بعض األفكار من المشاركين .بعد ذلك ،يمكنك تقديم ملخص مكتوب عن تحسين
معا ،بما في ذلك التعريف ،وسؤال المشاركين عن الكلمات المفقودة.
بيئات التعلم ً
قم بإعداد النص التالي على لوحات فليب شارت أو .PowerPoint
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رجوع
المادة التقديمية

الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

تحسين بيئات التعلم معا
معا هي حزمة تستخدم التقييمات لتحسين بيئة التعلم في السياقات
تحسين بيئات التعلم ً
اإلنسانية من خالل المشاركة المجتمعية.
معا هو تمكين المدارس ومساحات التعلم لتحسين بيئة التعلم
الغرض من تحسين بيئات التعلم ً
من خالل تخطيط التحسين التشاركي.
بل هو أيضا:

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات
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 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

ما يجب قوله
نعم ،هي نظام إدارة معلومات التعليم ،ومجموعة التعليم وأيضا الشبكة المشتركة بين
الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ .سوف تظهر الروابط مع هذه المنصات التعليمية طوال
هذا التدريب.
معا واضح؟
■هل هدف تحسين بيئات التعلم ً
■هل الهدف من التدريب واضح؟

■حزمة برنامج عملي الستخدامه في األوضاع اإلنسانية.

لمزيد من المعلومات حول الروابط مع أنظمة التعليم في حاالت الطوارئ القائمة األخرى راجع
مستند نظرة عامة حول تحسين بيئات التعلم معا.

■أداة تعتمد على المدرسة لتقييم بيئة التعلم وتطوير خطط التحسين المحلية بهدف نهائي هو
ضمان حصول األطفال على تعليم جيد.

الجزء 2

ستدعم الحزمة المدارس  -بالتعاون القوي مع مدراء المدارس والمدرسين وأولياء األمور والطالب،
وإذا كان ذلك متاحا مسؤولي التعليم – وذلك لتحديد أولويات مجاالت التحسين المستندة إلى
البيانات .باإلضافة إلى ذلك فإنه مع استخدام األداة ،سيكون مديرو البرامج قادرين على التخطيط
معا عملية دورة برنامج كاملة ،من جمع
األفضل للتدخل المستهدف .يتناول تحسين بيئات التعلم ً
البيانات وتحليلها إلى االستجابات ومشاركة المعلومات ،وكيفية استخدام هذه البيانات لتطوير
خطط تحسين قوية وشاملة لكل مساحة تعليمية.
عندما نكون قد أكملنا التدريب ،سنكون في وضع يمكننا من تشكيل “فريق” والذي سوف يرشد
ويدعم المدارس ومساحات التعلم من خالل عملية تحسين بيئات التعلم معا.

ما يجب فعله
معا ببعض منصات وأنظمة التعليم في حاالت الطوارئ المهمة
يتعلق تحسين بيئات التعلم ً
والحالية .أسأل ما إذا كان أي شخص يعرف ما قد تكون؟

 45دقيقة

بيئة التعلم الجيدة  -ماذا تعني بالنسبة لك ،لي ،للجميع؟
ما يجب فعله
معا وارتباطاته بـإطار جودة التعليم كما هو محدد
اذكر باختصار الغرض من تحسين بيئات التعلم ً
في حزمة الموارد األساسية.
ما يجب قوله
■“تعتبر البيئة التعليمية الجيدة في صميم هذا التدريب .لكن ماذا تعني بيئة التعلم
نمض وقتا في توضيح ما
ِ
معا ،دعونا
الجيدة؟ بما أنها أساس كل العمل الذي نقوم به ً
نعنيه ببيئة التعلم الجيدة.
■يمكن أن تعني أشياء مختلفة جدا لنا جميعا  -ربما تعتقد أن بيئة التعلم الجيدة تعني أن
[شخصا آخر] قد تفكر فقط في
التعليم الفعلي وخبرة التعلم جيدة؟ على الرغم من أنك
ً
المناطق المحيطة المادية والمواد المتاحة للتعلم .قد يكون لدينا وجهات نظر مختلفة
للغاية! “
■باختصار ،أخبرنا برأيك كيف يجب أن تبدو بيئة التعلم الجيدة؟
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رجوع
المادة التقديمية

الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

ما يجب فعله
اطلب من جميع المشاركين التفكير لمدة دقيقة واحدة حول وجهة نظرهم الخاصة.
ما يجب قوله
التفكير في مدرسة حيث بيئة التعلم ممتازة  -ما الكلمات التي تتبادر إلى الذهن؟

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات
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ما يجب فعله
■إذا كتب المشاركون على البطاقات ،فيمكنك اآلن تجميعها حسب الموضوع.
■إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى كمبيوتر محمول متصل باإلنترنت ،فيمكنك استخدام
أحد المواقع المجانية  Word cloudعبر اإلنترنت وكتابة الكلمات المكتوبة على البطاقات.
على سبيل المثال  .https://www.wordclouds.comهذا يسمح لك بتسليط الضوء على
الكلمات األكثر شيوعا.

ما يجب فعله
اطلب من الجميع التفكير والكتابة في دفاتر مالحظاتهم الخاصة  10كلمات أو عبارات تتبادر
إلى الذهن عندما يفكرون في بيئة التعلم الجيدة.
ما يجب قوله
هذا ليس اختبارا ولديك جميع سنوات الخبرة في التعليم ،لذلك دع أفكارك تخرج بحرية  -اكتب
أكبر قدر ممكن من األشياء!
ما يجب فعله
■[بدال من ذلك ،يمكنهم أيضا كتابة الكلمات على  10بطاقات منفصلة (سيولد ذلك الكثير
من الكلمات للتعليق على اللوحة)].
ادع الناس للتحدث بصوت وذكر واحد
■ اآلن ،عندما يكتب كل شخص خمس أو  10كلماتُ ،
ادع الجميع إلى القدوم بسرعة إلى الورقة  /الملصق /
أو اثنين من اآلراء .بعد ذلكُ ،
اللوحة الكبيرة ليوفر كل واحد منهم كتابة كلمتين من كلماته  -أو يضع بطاقاته على
الورقة  /اللوحة الكبيرة (الكبيرة!) .يمكن ألي شخص أن يأتي ويشارك  -الجميع إذا رغبوا
في ذلك! ال يهم إذا تكررت بعض الكلمات ،هذا على ما يرام.
■ عندما يكون هناك أكثر من  15أو  20كلمة على الشارت ،يجب على الجميع الوقوف
لرؤية الكلمات التي يعتقدون أنها تصف بيئة التعلم الجيدة.
ما يجب قوله
■اآلن سوف نتحقق لنرى ما إذا كانت هناك أفكار ومواضيع مشتركة في الظهور.
■ما الكلمات التي تظهر كثيرا؟ هل هناك أي وجهات نظر متغايرة  /مختلفة حقا؟

ما يجب قوله
كما نرى ،هناك العديد من االختالفات ولكن هناك بعض المفاهيم المشتركة .سنرى أن بعض
األشياء بارزة مع ظهور بعض األفكار واآلراء الشائعة.
ما يجب قوله
وهذا هو أفضل مفهوم من منظمة إنقاذ الطفل فيما يخص التعليم الجيد  -إطار جودة
التعليم.
ما يجب فعله
قم بتقديم إطار جودة التعليم من منظمة إنقاذ الطفل على  PowerPointأو ملصق أو
لوحة فليب شارت مع التركيز على األسس.
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الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات
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ما يجب قوله
■هل عمل أحدكم مع إطار جودة التعليم من منظمة إنقاذ الطفل؟

■هل تعتقد أن أيا من األسس والمكونات أكثر أهمية من غيرها في هذا السياق؟

■من على دراية بهذا اإلطار؟
■كيف استخدمته في برنامجك؟

■ما برأيك ستكون النتائج بالنسبة لألطفال إذا كانت كل هذه األشياء موجودة وتعمل
بشكل جيد؟

■هل تشعر أنه كان مفيدا؟ بأي طريقة؟

■هل يمكنك تلخيص هذه النتائج في جملة أو جملتين؟

■دعونا ننظر مرة أخرى إلى ما كنا نعتقد  -وما حددته منظمة إنقاذ الطفل كبيئة تعلم جيدة.
■هل هناك أي تداخل بين ما فكرنا بشأن الجودة وإطار جودة التعليم؟ اسأل« :هل تتداخل
أفكارنا  /فهمنا لبيئة التعلم الجيدة مع تعريف  /إطار عمل منظمة إنقاذ الطفل بأي شكل
من األشكال؟» (قد يكون العديد من المشاركين قد ذكروا معلمين ذوي خبرة ومعلمين
مدربين ومواد تعليمية وكتب ومساحة آمنة ،بناء آمن ،طالب سعداء .)...
ما يجب فعله

ما يجب فعله
■امنح المشاركين  10دقائق للمناقشة.
■اطلب من المجموعات أن تساهم بالتعليقات واآلراء للمساهمة في مناقشة مجموعة
كاملة وجيزة حول ما يلي:
•أ :نظرتهم إلى ما إذا كانت بعض المؤسسات (كما هو مذكور في إطار جودة التعليم)
أكثر أهمية من غيرها ،
•ب :وجهة نظرهم حول ما إذا كانت بعض المكونات أكثر أهمية من غيرها.

أشر إلى كلماتنا  /وجهات نظرنا على اللوحة التي تظهر أيضا في إطار عمل إطار جودة
التعليم  -إما األسس أو الكفاءات.
ما يجب قوله
■هل نوافق على أن هذه األسس الخمس بأنها هي األساس  /الجيد واألسس األفضل
لما يجعل التعليم عالي الجودة؟
■مع التفصيل أكثر ،هل هذه العناصر المكونة بعدد  19عنصر تعتبر تعبيرات جيدة وتأمالت
لتلك األسس وكل ما هو مطلوب لتوفير التعلم الجيد؟ من وجهة نظرك ،هل هناك أي
شيء مفقود على اإلطالق؟
ما يجب قوله
في أزواج (أو مجموعات من ثالثة) ،انظر إلى إطار جودة التعليم ،ثم ناقش األسئلة التالية
وأجب عليها:
■في حياتك الشخصية ،التجربة الشخصية في التعلم  /التعليم ،ما األسس والمكونات
القوية – وما هي التي كانت ضعيفة  /مفقودة  /ذات تحديات؟

ما يجب فعله
التقديم مرة أخرى على  PowerPointأو اللوحة:
أسس مؤسسة إنقاذ الطفل ومكوناتها فيما يختص إطار جودة التعليم .اعرض مرة أخرى
شريحة  PowerPointالخاصة بـإطار جودة التعليم مع جذب االنتباه إلى بيئة التعلم.
ما يجب قوله
■هنا لدينا األسس الشاملة لألطفال إذا كان كل هذا موجود ويعمل بشكل صحيح.
■هل هذا تمثيل جيد للبيئة التعليمية؟ يمكننا أن نرى أنه مع كل من المكونات فإن ذلك
يوفر إعطاء رؤية شاملة.
■لكن كيف نعرف؟ سمعنا من واحد أو اثنين منكم كيف كان ذلك مفيدا .كيف يمكن
استخدامها؟
■كيف يمكن إلطار جودة التعليم أن يساعدنا في معرفة ما إذا كان لدينا بيئة تعلم جيدة
 إذا كانت كل األشياء موجودة لألطفال؟ كيف يمكننا استخدامها؟ كيف يمكننا معرفة ماإذا كانت البيئة توفر تعليما جيدا وستعزز تعلم القراءة والكتابة والحساب والرفاهية؟

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

على الرغم من أن لدينا هذا اإلطار ،ما الذي يخبرنا ما إذا كان هذا يعني لك «بيئة تعلم جيدة»
 أم ال؟ما يجب فعله
اكتب ردود المشاركين وأفكارهم في لوحة فليب شارت( .قد يقولون« ،نتائج اختبارات الطالب،
واالمتحانات ،واستشارة السلطات التعليمية ،سؤال أولياء األمور ..)...

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

ما يجب فعله
امنح  5دقائق للمناقشة[ .قد يقول المشاركون أشياء مثل :الدراسات االستقصائية،
والتقييمات ،وأدوات وعمليات التفتيش المدرسية ،واالستبيانات ،واجتماعات إدارة
المدرسة)...

ما يجب قوله
■هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه التقييم المخطط مفيدا جدا لقياس األشياء
بدقة أكبر .بالطبع هناك العديد من الطرق إلجراء تقييم ،ولكن التجربة تظهر أن تلك التي
تشرك المجتمع نفسه (المدرسين والطالب وأولياء األمور وغيرهم من أصحاب المصلحة
في التعليم) – تعتبر هي األفضل واألكثر استدامة.
■هذا هو المكان الذي يمكن فيه تطبيق تحسين بيئات التعلم معا .حيث إنها عملية  /حزمة
باستخدام إطار جودة التعليم كأساس لها توفر فحص جودة بيئة التعلم  -وعالوة على
معا البيانات التي يمكن
ذلك ،في خطوة أو أكثر من ذلك  -تنتج تحسين بيئات التعلم ً
للمجتمع استخدامها بعد ذلك لتحسين الجودة .دعونا ننظر في هذا األمر في مخطط
بسيط جدا
ما يجب فعله
إظهار إطار جودة التعليم الدائري على PowerPoint
ما يجب قوله
■لنراجع إطار جودة التعليم كما هو محدد من قبل منظمة إنقاذ الطفل.
• 5أسس
• 19مكونً ا
■هل يمكننا استخدام هذه القواعد كأساس لقياس جودة التعليم؟ كيف يمكننا معرفة ما إذا
كانت مدرستنا أو مساحة التعلم تعكس الجودة كما هو محدد من قبل إطار جودة التعليم؟
كيف يمكننا أن نعرف؟ ما األدوات والعمليات التي تعتقد أنه يمكننا استخدامها لمعرفة
ذلك؟

ملخص الجلسة

 ٥دقيقة

في نهاية الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط األساسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية على
لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا.
■لقد غطينا الكثير في هذه الجلسة األولى .كان من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا فهم
مشترك لماهية بيئة تعلم جيدة.
■لقد رأينا أنه بينما لدينا بعض وجهات النظر المختلفة لما يجعل بيئة التعلم جيدة إال أننا نشارك
بعض األفكار واآلراء الشائعة.
■تعريف منظمة إنقاذ الطفل للجودة :تم إنشاؤه من خالل مدخالت من العديد من األشخاص
حول العالم ،يوفر إطار جودة التعليم لغة مشتركة وفهما مشتركا.
■حددت مؤسسة إنقاذ الطفل الجودة التي حددتها األسس الخمس و  19مكونا.
■تعتبر هذه قاعدة مفيدة لتقييم وتحسين جودة بيئة التعلم.
■اسأل المشاركين“ :هل تعلمت أي مهارات  /معرفة  /مفاهيم جديدة؟”
■هل هناك أي أسئلة قبل االنتقال إلى الجلسة التالية؟
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المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

الجلسة :2

تطبيق إطار جودة التعليم
وتحسين بيئات التعلم معا
الهدف

المدارس التي نعرفها  -التي تعكس الجودة وتحقق
البيئة المدرسية.

الزمن

 60دقيقة.

المواد  /التحضير

اليوم 1

■عرض  - PowerPointإطار جودة التعليم ،األساسات
والمكونات.
■أقالم كبيرة وأقالم الرصاص للرسم (ورقتين كبيرتين
لكل مجموعة) :ورقة واحدة لرسم منطقة المدرسة
كلها والورقة األخرى لتكبير وتوضيح الفصول
الدراسية.
■المالحظات الالصقة  -األحمر والبرتقالي واألخضر.

للميسر
مالحظة
ّ
تتيح هذه الجلسة للمشاركين فرصة رؤية كيف يمكن أن يكون إطار جودة التعليم
ومكوناته مفيدا في تقييم جودة بيئة التعليم .على الرغم من أنه رمز ،فإنه يوضح
كيف يمكن تطبيق اإلطار على المدارس التي يعرفونها ويفتح المناقشة لتقييم
الجودة.

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

نشاط رسم المدرسة

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

 55دقيقة

ما يجب قوله
صغيرا بأنفسنا ،اآلن.
تقييما
دعونا نفعل
ً
ً
دعونا نستخدم هذا اإلطار لفحص جودة المدرسة النموذجية.
التوضيح أنه في مجموعات صغيرة سنقوم بإجراء تقييم صغير معا .التعليمات الخاصة
بالتدريب هي:
■أوال سنقوم بإنشاء (رسم) مدرسة نموذجية في المكان الذي تعمل فيه .تأكد من أنها
مدرسة نموذجية للغاية لسياقنا .سنضع مخططا كبيرا جدا للمدرسة على ورقة كبيرة.
■بمجرد أن نحصل على المخطط الرئيسي للمدرسة النموذجية ،سنضيف التفاصيل -
الفصول الدراسية وجميع الميزات األخرى التي يجب أن تكون في المدرسة (المراحيض،
سواء كان هناك ماء ،منطقة اللعب ،الحدود ،عدد الفصول الدراسية ،عدد الطالب
والمعلمين الذين حضروا الخ).
■في رسوماتك ،أظهر أكبر قدر من التفاصيل  /الخصائص قدر اإلمكان .يمكنك استخدام
إطار جودة التعليم للتذكير بما يجب تواجده هناك.
■حاول عدم إضافة التفاصيل التي ال تتوفر عادة  -فقط أضف األشياء التي نراها أو
نسمعها أو نعرفها.
■بعد ذلك ،في الجزء الثاني من الورقة ،ستقوم برسم الجزء الداخلي من الفصل
الدراسي .اجعل الرسم كبيرا بما يكفي حتى نتمكن من رؤية الموارد وبعض التفاصيل
حول ما يحدث في غرفة الصف .أظهر وجود الطالب بأفضل ما يمكنك) .ارسم أكبر
قدر ممكن من الخصائص التي يمكن أن تكون نموذجية للفصل الدراسي في مدرسة
نموذجية للمنطقة التي اخترتها.
ما يجب فعله
قسم المشاركين إلى مجموعات من ثالثة أشخاص.
■ ّ
■قم بتوزيع قطع ورق كبيرة وأقالم واطلب من المجموعات أن تبدأ في التمرين.
■امنح  20-15دقيقة للمجموعات إلكمال الرسومات االثنين.
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المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

ما يجب قوله
اآلن اكتملت الرسومات .سنقوم بمراجعة المدرسة بالمقارنة مع مكونات إطار جودة التعليم -
ما الموجود أو ما غير الموجود؟
ما يجب فعله
■اطلب من المجموعات أن تبدل رسوماتهم مع مجموعة أخرى (أو يمكن أن يحتفظوا بها إذا
كانوا يفضلونها).
■سوف يقومون بمراجعتها اآلن ،متسائلين “هل هذه بيئة تعلم جيدة وفقا ألسس
ومكونات إطار جودة التعليم؟”
■هل تعمل األشياء بشكل جيد في هذه المدرسة أم ال؟

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

■بالنظر إلى النتائج التي حصلت عليها ،خذ بعض الدقائق لتلخيص نوعية التعليم في
المدرسة التي رسمتها.
•هل تخبرنا النقاط الملونة بشيء مفيد؟
•ماذا يخبرنا هذا عن جودة التعليم بشكل عام؟
■ثم ،خذ خمس دقائق لالتفاق على ما قد تفعله لتحسين تلك المدرسة .مشاركة
المجموعات.
ما يجب قوله
صغيرا (مسار سريع للغاية!) من تحسين بيئات التعلم معا .إنها ليست
جزءا
ً
لقد أكملنا للتو ً
العملية الكاملة  -ولكنها تسلط الضوء على بعض ما تحاول تحقيقه تحسين بيئات التعلم معا.

■نوفر اآلن تقييم كل واحد من هذه األشياء مقابل رمز لون:

في العملية الكاملة ،تقوم فضاءات التعلم ومجتمع مساحة التعلم بفحص بيئة التعلم عن
كثب من خالل اإلجابة عن األسئلة والتأمل في بنود محددة تتعلق بجودة بيئة التعليم .حيث
يتم تقييم بيئة التعلم من خالل عملية قوية ومنهجية وتشاركية .كما يتم تمكين ودعم مساحة
التعلم إلكمال العملية نفسها.

أخضر – موجود هناك! “ولكن ال ترتكز على إنجازاتك”

معا الشاملة الكاملة (الخطوات).
بعد ذلك ،سنقدم عملية تحسين بيئات التعلم ً

األحمر  -ليس هنا بعد!
األصفر – في طريق الوصول إلى هناك!
■ بعد  10دقائق من تقييم كل خاصية ،اطلب من المشاركين كتابة ملخص عن كل من
األسس الخمس ،مع بعض التفاصيل حول المكونات ذات الصلة.
■اكتب بعض العبارات حولها ،على سبيل المثال:
•تشتمل الفصول على معلم ،ولكن  10/4فقط تلقوا تدريبا كامال ورسميا.
•ال تناسب الصفوف الدراسية التدريس ،حيث إنها تالفة أو تفتقر إلى المواد األساسية.
•هناك مساحة خارجية من أجل اللعب والترفيه ،ولكنها محدودة.
كاف بحيث يشترك األطفال في المقاعد.
ٍ
•عدد المقاعد غير
•حالة مبنى المدرسة مرضية ،باستثناء أن األبواب مفقودة في بعض الفصول
الدراسية.
•هناك مراحيض كافية للبنين والبنات.
•يتعلم األطفال تحت شجرة ألن الخيمة المؤقتة حارة للغاية.
•لم يتلق المعلمون راتبا لمدة أسبوعين بسبب حالة الطوارئ.
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ملخص الجلسة

 ٥دقيقة

في نهاية الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط األساسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية على
لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا .يمكنك البدء بـ:
■ في هذه الجلسة (الجزءان  1و  ،)2نظرنا في تجربتنا لبيئة التعلم الجيدة .حيث استخدمنا إطار
جودة التعليم لتوجيهنا في التفكير في المعايير وما يجب أن يكون موجودا أو يحدث في هذا
الصدد.
■لقد وجدنا أن…
■نقاط التعلم األساسية .اسأل“ ،هل لديك أي معرفة  /مفهوم جديد؟”

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

استراحة  ١٠دقائق
انظر المرفق للحصول على قائمة واقتراحات من أنشطة تحفيز الطاقة ذات الصلة.
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المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

 :١استكشاف بيئة التعلم

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

نظرة عامة على خطوات  /عملية
معا
تحسين بيئات التعلم ً
الهدف

تقديم لمحة عامة عن عملية تحسين بيئات التعلم معا.

الزمن

 60دقيقة.

■جدول مع بعض عينات من االستبيانات.
■جدول يحتوي على بعض عينات بطاقات النتائج.
■عينة من خطة تطوير المدرسة.

يمكنك استخدام الجداول أو اللوحات الورقية كمحطات .ستحتوي كل محطة على معلومات
أساسية حول الخطوة ،واألدوات والقوالب األساسية.
مقدمة :عرض جميع الخطوات واإلطار الدائري إلطار جودة التعليم.

ILET STEPS

تصميم البرنامج

معا فيما يتعلق بكل خطوة من
سيتم تقديم كل خطوة في المحطات .سنبحث ً
الخطوات .بعد ذلك ،سنسأل ،هل هذا مالئم وكيف يمكن تطبيقه على سياقنا؟

تساعد هذه الخطوة األولى موظفي البرنامج (على سبيل
المثال ،مدير البرنامج وزمالؤه) على استكشاف وفهم سبب
معا بشكل مناسب لسياقك
مالءمة حزمة تحسين بيئات التعلم ً
ونموذج العمل المناسب .تتضمن هذه الخطوة مناقشة داخلية
وتحليل السياق وكتابة اقتراح وتعيين الموظفين:
1أ .االستشارات الداخلية للوكالة
1ب .المشاركة وحماية الطفل
1ج .االقتراح والتوظيف

الخطوة 2

للميسر
مالحظة
ّ

معا بأكملها .ما
تقدم هذه الجلسة لمحة عامة عن عملية تحسين بيئات التعلم ً
ينطوي على ذلك؟ من هم المشاركون؟ كيف نبدأ؟

 55دقيقة

كنت قد قمت بإعداد خمس محطات .سيتم ترسيم كل واحدة بوضوح مع اسم ورقم الخطوة.
جنبا إلى جنب مع كل خطوة لقد قمت بعرض أكبر قدر ممكن من المعلومات المكتوبة بأكبر قدر
ممكن من الجميع للقراءة معا.

■شرائح عرض .PowerPoint

ظهرت الجلسة السابقة كيف يمكن تطبيق إطار جودة التعليم لفحص جودة
التعليم وأيضا إذا ما طرحنا األسئلة الصحيحة يمكننا الحصول على لمحة عن
الجودة.

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

ما يجب فعله

■خمسة لوحات فليب مع ملخص لكل خطوة (كما هو
موضح أدناه).
■بعض األمثلة على األدوات ذات الصلة بالخطوة.

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

نشاط رسم المدرسة

الجلسة :3

المواد  /التحضير

 :٣نظرة عامة على الخطوات

الخطوة 1

الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤
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تجميع البيانات
وتحليلها

تتضمن الخطوة الثانية التنسيق مع أصحاب المصلحة في
التعليم في حاالت الطوارئ وتدريب الموظفين على الحزمة
ووضع خطة عمل المشروع.
2أ .اإلعالم والتنسيق مع المجتمع التعليمي
2ب .تقديم التدريب لجميع الموظفين
2ج .خطة العمل األولية لتحسين بيئات التعلم معا

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الخطوة 3

الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

الخطوة الثالثة هي كل شيء عن البيانات :التحضير لجمع
البيانات ،ووضع الترتيبات مع المدارس وجمع وتحليل البيانات.
بمجرد أن يتم جمع البيانات ،سيتم إدخالها في منصة إدارة
البيانات ومعالجتها بسرعة كبيرة .سيتم إنتاج النتائج على بطاقات
النتائج جاهزة للتفسير والمناقشة داخليا داخل المؤسسة.

االستجابات
ومناقشة النتائج 3أ .التحضير لجمع البيانات
3ب .جمع البيانات

3ج .إدخال البيانات وضمان الجودة

الخطوة 4

خطة تطوير
المدارس

الخطوة 5

3د .تحليل البيانات لتطوير بطاقات النتائج المدرسية

خطة تطوير
المدارس

في الخطوة الرابعة ،سيكون لدى موظفي البرنامج فهم جيد
للنتائج .سيتم تقديمها بوضوح على بطاقات النتائج جاهزة
للمشاركة مع مجتمع مساحة التعلم .سيقوم موظفو البرنامج
بإعداد وإجراء مالحظات وجلسة نقاش تعقد في المدرسة /
مساحة التعلم.
4أ .االستجابات والمناقشة مع أصحاب المصلحة في التعليم
4ب .االستجابات والمناقشة مع المجتمع المدرسي
هذه الخطوة تنطوي على تشكيل فريق تخطيط تحسين المدارس
وتطوير خطة تطوير المدارس نفسها .بمجرد تطوير الخطة سيتم
نشرها داخل المجتمع المدرسي حتى يتمكنوا من المساعدة في
تنفيذ األنشطة وكذلك مراقبة التقدم.
5أ .تشكيل فريق خطة تطوير المدارس
5ب .تطوير خطة تطوير المدارس
5ج .نشر واعتماد خطة تطوير المدارس مع المجتمع المدرسي
5د .تنفيذ ومتابعة خطة تطوير المدارس

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات
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 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

أثناء شرح جميع الخطوات ،يجب التركيز على الخطوات  3و  4و  ،5حيث تم بالفعل تغطية  1و 2
قبل  /أثناء التدريب.
في أحد الجداول ،ضع أمثلة ألدوات جمع البيانات (ضع مالحظة بجانبها تشرح أنها ذات صلة
بالخطوتين  2و .3
في جدول آخر ،ضع أمثلة على بطاقات النتائج (ضع مالحظة بجانبها موضحة أنها مرتبطة في
معظمها بالخطوات  3و  4و .5
عرض خطة تحسين المدرسة بجانب الخطوة .5
ما يجب فعله
اطلب من جميع المشاركين الوقوف حول الخطوة األولى .سوف تقود «استعراض النشاط»،
حيث ستشرح تفاصيل كل خطوة من خطوات العملية للمشاركين ،وتدعو إلى طرح األسئلة
وتقديم أمثلة أثناء كل منها.
هل الخطوة واضحة للجميع؟ هل لدى أي شخص المزيد من األسئلة حول الخطوة؟
يمكنك أيضا تقديم نسخ من دليل خطوة بخطوة للرجوع إلى تفاصيل محددة.
بمجرد مناقشة جميع األسئلة واإلجابة عنها ،اشرح أنك ستناقش الخطوات ،مع اإلجابة عن
ادع
ثالثة أسئلة رئيسية بينما في المجموعات الصغيرة .اعرض األسئلة الرئيسية الثالثة ثم ُ
الجميع لتشكيل مجموعات صغيرة من أربعة أشخاص.
ما يجب قوله
ناقش ما يلي في مجموعات:
1.هل ستعمل هذه العملية في سياقك  /مجتمعك؟ هل سيكون التنفيذ ممكنا ومقبوال
في السياق الخاص بك؟ ما المخاطر المحتملة  -ما الذي قد يهدد التنفيذ الكامل والناجح؟
2 .هل أي شخص في المجموعة في وضع جيد إما للمساعدة في القيادة أو المساهمة
في تنفيذ أي خطوة  /خطوات معينة ولماذا؟ ما المهارات والمعرفة التي لديهم والتي
يمكن أن تساعد المنظمة واألطراف المعنية في مجال التعليم على القيام بذلك بشكل
جيد؟ ما نوع الدور الذي سيلعبونه؟
3 .ما مدى سهولة  /صعوبة تكييف األدوات المستخدمة في سياقها؟
(األسئلة الثالثة المذكورة أعاله كلها ذات صلة بالخطوة  1والخطوة .)2

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة االفتتاحية

ملخص الجلسة

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

 ٥دقيقة

في نهاية الجلسة يتم شفهيا تلخيص جميع النقاط الرئيسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية
على لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا .يمكنك البدء على النحو
التالي...
■ في هذه الجلسة ،نظرنا بعمق في الخطوات الخمس
■رأينا أنها جميعها في تسلسل منطقي .لقد استكشفنا كل خطوة من الخطوات من خالل
“استعراض النشاط” وناقشنا كيفية تنفيذ كل منها.
■اسأل “هل يرغب أي شخص في تلخيص ما الخطوات الخمس؟”
■نقاط التعلم األساسية  -اسأل المشاركين“ :هل لديك أي مهارات  /معرفة  /مفاهيم جديدة؟”

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

 :٥التعليم في مجتمعاتنا
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المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

الجلسة :٤

مشاركة المجتمع والطفل والموافقة المستنيرة.
الهدف

فهم النهج العام للمشاركة في تحسين بيئات التعلم
معا ،وخاصة مشاركة الطفل .فهم ومعرفة المبادئ
ً
واإلجراءات للموافقة المستنيرة في الخطوات المختلفة
في نهج البرنامج.

الزمن

 120دقيقة.

المواد  /التحضير

■كرة من الخيوط (تأكد من أنك قمت بتدويرها ككرة،
ستجعل من السهل المرور).
■اطبع «القصة القصيرة» المعدة للنشاط األول (انظر
أدناه).
■ملصقات الدور  /االسم لكل مشارك.
■قم بإعداد مساحة للعب األدوار لنحو سبعة
أشخاص .المساحة للمراقبين من حولهم.
■نسخ من قائمة المراجعة  -الموافقة المستنيرة.
معدة للعب األدوار (أو قد تطلب من
■شخصيات
ّ
المشاركين أن يقوموا بدورهم).

للميسر
مالحظة
ّ
تغطي هذه الجلسة مشاركة المجتمع  /الطفل ،وكذلك الموافقة المستنيرة التي
يحتاجها الفريق طوال الوقت .وبالتالي فإن الجلسة في جزأين .ضع في اعتبارك
أنك قد تحصل على العديد من األفكار واألسئلة بعد النشاط األول ،وقد يكون
من الصعب المضي قدما .ومع ذلك ،يتم استخدام الموافقة المستنيرة في
جمع البيانات واالستجابات وتخطيط التطوير لذلك تحتاج أيضا إلى تخصيص وقت
لذلك .
تذكر أن إدارة الوقت هي المفتاح لهذه الجلسة ألن الوقت قصير!
الجزء الثاني من التمرين يتضمن بعض التمثيل  /تمثيل األدوار في المجموعات.
ينبغي إعطاء المشاركين فرصة للتفكير من خالل االعتبارات األخالقية ،وممارسة
إجراء األخالقيات التي يجب أن تتبع ألنه سيتم التشاور والعمل مباشرة مع
األطفال .ستتيح هذه الجلسة لمجمعي البيانات القيام بما يلي:
■ممارسة الموافقة المستنيرة مع األطفال ،والتي تتم قبل جمع البيانات
معا (أو جمع البيانات األخرى التي تنطوي على
في تحسين بيئات التعلم ً
األطفال).
■فكر في التحديات المختلفة التي قد تطرأ من خالل هذه العملية.
■فهم االعتبارات الرئيسية والخطوات والمتابعة عند إجراء الموافقة المستنيرة
مع األطفال.
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المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

الجزء  :1مشاركة المجتمع والطفل

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

 ٣٠دقيقة

ما يجب قوله
■المشاركة في قلب نهج البرنامج.
■على الرغم من أننا نعمل في سياق حاالت طارئة ،إال أن الهدف هو دائما تحقيق أكبر قدر
من المشاركة الفعالة  -ولكننا ندرك أنه يجب علينا دائما موازنة الوقت واالستجابة السريعة
في حاالت الطوارئ.
■المشاركة الفعالة هي عندما نوفر مساحة لشخص ما للتعبير عن آرائه واحتياجاته ،ونستمع
إلى ذلك ونشمله في تخطيطنا واستجابة البرنامج ،بما في ذلك القرارات.

الجزء  :٢نشاط

 ١٠دقيقة

الهدف من التدريب :فهم أهمية المشاركة وإشراك جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين
المعنيين.
ما يجب فعله
اطلب من الجميع الوقوف في دائرة .اطلب من المتطوعين األربعة المجيء والوقوف في
المنتصف (إذا كان لديك مجموعة مكونة من  18سنة فما فوق ،يمكنك أن تطلب من  6إلى ،7
لتوسيع نطاق المشاركين أكثر).
ُّ
التعلم ،وامنحه كل منهم ملصق لالسم /
األشخاص في الوسط هم من مجتمع مساحة
الدور :الطالب ،الوالد ،المعلم ،مدير المدرسة.
ملصقا لالسم  /الدور:
ً
سوف تشكل بقية المجموعة دائرة خارجية ،وتعطي كل مشارك
مستشار ،مدير البرنامج ،التمويل ،مدير الجائزة  /المنحة ،مكتب األعضاء  /المكتب الرئيسي،
المكتب اإلقليمي ،مسؤول البرنامج ،مساعد البرنامج ،مدير الرصد والتقييم والمساءلة
والتعلم ،ضابط الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم ،مانح ،كاتب التقرير ،ميسر جمع البيانات
(قد تحتاج إلى المزيد من ميسري جمع البيانات أو أدوار أخرى حسب مجموعتك).
أخبر المشاركين أنك ستقرأ قصة قصيرة ،وفي كل مرة تسمع فيها مهمة خاصة بك ،يتم
تمرير الكرة إليك .عندما تقوم بتمريرها إلى الشخص التالي في القصة ،فإنك تمسك
بالسلسلة ،وتمرر الكرة (ستخلق خطا قصيرا من الخيوط).

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات
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ما يجب قوله
لنقول :اآلن ،سأقرأ لكم القصة التالية:
تتمتع مؤسستك بفرصة لتوفير الوصول إلى التعلم من خالل برنامج التعليم في حاالت الطوارئ وقد
أشار مستشار التعليم في المكتب القطري إلى الحاجة القوية للتعليم في استجابة الالجئين ،وتواصلت
مع مستشار التعليم في المقر الرئيسي للحصول على الدعم .يسأل المستشار التربوي في المقر
الرئيسي مدير تطوير المنح في المقر الرئيسي الي أجرى مكالمة مع المانح لهذه االستجابة المحددة
وفي غضون ذلك ،تلقى مستشار التعليم في المكاتب القطرية ومدير مكتب المكاتب القطرية دعوة
لتقديم الطلبات ،والتي أحيلت إليه من منسق فريق العمل المعني بالتعليم.
بما أن هذا ال يتعلق بتطوير االقتراح والمفاوضات مع الجهات المانحة ،فإننا سننتقل إلى جزء من القصة
حيث فاز المكتب القطري بنجاح بمنحة استجابة التعليم في حاالت الطوارئ .يقوم المستشار التعليمي
للمكتب القطري (مع الموارد البشرية) بتعيين فريق تعليم ،ومدير برنامج ،ومسؤول عن التعليم ،للعمل
من المكتب الجنوبي الغربي .كما سيحصلون على دعم من مدير الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم
ومسؤول الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم .أما مدير برنامج التعليم الذي ليس من تلك المنطقة ولكن
من المدينة على بعد ساعتين ،يجب عليه اآلن إنشاء استجابة التعليم في حاالت الطوارئ في فترة زمنية
قصيرة .سمع مدير برنامج التعليم من مجموعة العمل التعليمية أن هناك اآلالف من األطفال متواجدين
دون الحصول على التعليم .مدير برنامج التعليم يسأل مستشار التعليم في المكتب القطري للمساعدة.
يفكر المستشار التعليمي للمكتب القطري :نحتاج إلى البدء بالتقييم! هذه فكرة جيدة .ومع ذلك ،ليس
لديهم أي خبرة سابقة في مثل هذا التقييم ،وفهم أن هذا األمر يمكن أن يكون صعبا ومعقدا للغاية.
لذلك ،يقوم المستشار التعليمي للمكتب القطري بترتيب اجتماع سكايب مع المستشار التعليمي
في المقر الرئيسي .يعتقد المستشار التعليمي في المقر الرئيسي أن التقييم فكرة جيدة ،ويرسل
المستشار التعليمي للمكتب القطري بعض أدوات التقييم للتعليم في حاالت الطوارئ .ال يتوفر لدى
المستشار التعليمي في المكتب القطري الوقت للنظر إليها قبل اجتماع كبير ،ولكنه يرسلها إلى مدير
برنامج التعليم فقط .يقرر مدير برنامج التعليم ومدير الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم فيما يختص
األدوات التي يجب استخدامها .ثم يتم توفير التوجه إلى الميدان عن طريق كل من مدير برنامج التعليم،
مدير الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم ،مسؤول التعليم ،ضابط الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم
ومعد البيانات .ويعرفون أن هناك منطقة واحدة توجد فيها أربع مساحات تعليمية قيد التنفيذ .يظهر
الفريق في المدرسة األولى ،ويستقبله رئيس المدرسة .يقدم مدير برنامج التعليم الفريق ،ويشرح
عملية جمع البيانات في هذا اليوم .ثم يتحدث مدير التعليم وضابط التعليم إلى المدرسين ،يقوم مدير
برنامج الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم بإجراء المقابالت مع مدير المدرسة ،بينما يقوم معد البيانات
بإجراء مقابالت مع بعض أولياء أمور الطالب .في النهاية يوفر مدير برنامج التعليم وضابط التعليم
مقابلة اثنين من الطالب .يشكر مدير برنامج التعليم مدير المدرسة ،ولكن لألسف ال يجيب عن أي أسئلة
حول ما سيحدث بعد ذلك .يخرج الفريق ،ويشعر بالفخر خاصة لهذا اليوم :لقد فكروا حتى في إجراء
مقابالت مع الطالب.
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 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

يتم تكليف ضابط الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم بإدخال جميع البيانات.
يقرر مدير التعليم وموظف التعليم والمستشار التعليمي للمكتب القطري توفير الرد واالستجابة .هناك
انخفاض واضح في الحضور في مساحة التعلم التي تم تأسيسها حديثا لذا يقررون القيام بتوفير توعية
للمجتمع .على الرغم من أنهم ال يعرفون حتى اآلن ،يتذكر ضابط التعليم أحد الطالب الذين تم اجراء
مقابالت معهم حيث ذكرت الطالبة شيئا عن كون والدتها جزءا من مجموعة قادة المجتمع النسائي .يقول
المستشار التعليمي للمكتب القطري إنه يجب بالتأكيد أن يكون هناك تدريب للمدرسين ،كما أنه يعرف
بعض الميسرين الذين يمكنهم المساعدة .يجب أن يكون التدريب على مدونة السلوك وإدارة الفصل.
يعتقد مدير برنامج التعليم أن هذه فكرة جيدة ،ألن المعلمين ذكروا أنهم وجدوا صعوبة في تدريس
وتوفير انضباط مثل هذه الطبقة الكبيرة والمتنامية.
يقوم الثالثة بوضع خطة برنامج ،مع إطار عمل للنتائج وميزانية ،يتم توقيعها من قبل مدير تطوير المنح
في المقر الرئيسي.
يرتب مدير برنامج التعليم اجتماعا مع مكتب التعليم بالمنطقة ،إلبالغهم بالتقييم المكتمل والخطط
البرنامجية القادمة .يسعد مكتب التعليم بالمنطقة بسماع هذا ،ويطلب إبقاءه محدثا ،ال سيما حول أي
نجاح في التعليم في هذه المقاطعة .في االجتماع التالي للفريق العامل ،يقوم مدير برنامج التعليم
بإعالم شركاء التعليم اآلخرين بالتقييم والخطط القادمة الناجحة للغاية.
بعد أسبوعين ،بعد االتفاق على الوقت المناسب ،يقوم مدير برنامج التعليم بترتيب تدريب المعلمين
مع اثنين من الميسرين .واحد هو خبير دولي فيما يختص التعليم في حاالت الطوارئ ،واآلخر هو
مستشار التعليم من المكتب القطري .يشارك المعلمون ،والفريق سعيد أيضا ألنهم يمتلكون ممثلين
عن مكتب التعليم في المقاطعة .بعد التدريب لمدة أربعة أيام يصبح المعلمين سعداء .على الرغم من
أن هذا ليس في الواقع ما يحتاجونه في عملهم في هذه المرحلة ،وقد فقدوا أربعة أيام مع الطالب إال
أنهم ممتنون لهذه المعرفة الجديدة ،ويخططون لتطبيق ذلك في الفصل الدراسي.
خالل األسبوعين القادمين ،يتلقى الطالب المزيد من الكتب المدرسية ،والمصنفات ،وأقالم الرصاص،
والدفاتر ،ويسعدهم جدا الذهاب إلى المدرسة.
يقوم مدير برنامج التعليم بجمع تقرير حول عدد المعلمين المدربين وعدد الطالب الذين يتلقون مواد
تعليمية بدعم من مدير الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم ويرسل التقرير إلى المستشار التعليمي
للمكتب القطري .ثم يقوم المستشار التعليمي للمكتب القطري بإرساله إلى المستشارين التعليميين
في المقر الرئيسي ،الذين يقومون بمراجعته وإرساله إلى مدير تطوير المنح ،الذي يرسله بدوره إلى
الجهة المانحة .المانح سعيد ألن أمواله تنفق بشكل جيد على تعليم األطفال في أوقات الشدة الشديدة
في حياتهم.

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات
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الجزء  :٣مناقشة واستجابة

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

 ٢٠دقيقة

ما يجب فعله
عندما تنتهي القصة ،قبل إزالة الشبكة ،اسأل المشاركين عن مالحظاتهم األولى.
يجب أن يكون هناك بعض التأمل في أننا نقوم بإنشاء برنامج التعليم في حاالت الطوارئ
بشكل كامل ،ولكن ال يتم االستماع إلى األشخاص الموجودين في جوهر البرنامج بشكل
صحيح.
ربما تم طرح األسئلة خالل التقييم ،ولكن لم يتم التشاور معهم .ربما كان المعلم جزءا من
تدريب المعلمين ،لكننا قررنا أن الموضوع بالنسبة لهم وأنه ليسوا في حاجة إليه اآلن أو قد
يخلق عبء عمل إضافي.
ما يجب قوله
إلى األشخاص األربعة (أو أكثر) في الوسط“ ،كيف تشعر اآلن؟”
■ما رأيك؟
■ما شعورك بأن يجري التخطيط من حولك ،ولكن دون إدراجك؟
■ما شعورك بأن يتم استهدافك لنشاط ما ،ولكن لم يتم التعرف على مواردك الخاصة؟
■ما مدى مشاركة المجتمع؟
■ما المراحل التي نستمع إليها؟
■ما المراحل التي نبلغ بها ونتولى مسؤوليتها؟
■من األكثر عرضة للمساءلة؟
■أي من هذه السطور يجب أن تكون كرة الغزل قد مرت به بشكل أكثر؟
■ما بعض التحديات والمخاطر المحتملة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية في جميع مراحل
البرنامج؟
■هل لديك خبرة في مشاركة األطفال  /المجتمع في برامجك؟
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ما يجب قوله
على سبيل المثال ،ال يتم استشارة الطالب لألفكار ،ألنهم أطفال فقط ،ومن المتوقع دائما
أن يقوم المعلمون بإنشاء التعلم بعد تدريب المعلمين لمدة أربعة أيام ،إذا لم يعد مدير
المدرسة يدير المدرسة ،ولكن يتوافر مدير البرنامج ،إلخ.
بالطبع نحن ندرك بعض هذه الفجوات والتحديات ،ال سيما في بعض السياقات واإلعدادات
الطارئة .ومع ذلك ،فإن النقطة هي أنه ال ينبغي أن نفترض ذلك ،دون التشاور والتعاون مع
المجتمع.
كيف يشعر الناس في الدائرة الخارجية اآلن؟ ما بعض األفكار حول هذا الموقف؟
يبدو أننا جميعا نتفق على أن المشاركة المجتمعية مهمة .تأتي األسئلة الصعبة عندما نبدأ
النظر في كيفية العثور على الوقت.
نمح الفجوة بين “نحن و هم” ،وال نشير دائما إلى المستفيدين ،بينما ندرك
■أوال ،دعونا
ُ
بالطبع وجود اختالفات واضحة في ظروف حياتنا .ومع ذلك ،فالناس هم أناس ،ويأتون
بأفكار وفكر وموارد.
■ضع في اعتبارك أن إحدى المعضالت ال تتمثل في وضع الكثير من المسؤولية على
المجتمع المدرسي (المعلمين الرئيسيين والمعلمين وأولياء األمور والطالب) ،ولكن قم
بتضمينهم بطريقة جيدة .في العديد من الحاالت ،قد يكون لدى السكان المتأثرين الكثير
من األمور التي يجب التفكير بها .يجب خلق فرصة للمشاركة ،ولكن ال تطالب بها.
ما يجب فعله
تأكد من أنك تأخذ خمس دقائق للحصول على المعلومات التالية:
ما يجب قوله
■

مستويات مشاركة الطفل
■ال مشاركة :هذا عندما ال يكون هناك مشاركة من األطفال في أي مرحلة من مراحل
البرنامج .يجب أن يكون هذا هو الحال فقط حيث يكون هناك خطر واضح من التسبب في
مزيد من األذى لألطفال .التالعب ،الديكور والسياسة الرمزية هي السمات الرئيسية لما
يمكن أن يحدث.

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات
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■التشاور :حيث ُيطلب من األطفال تقديم وجهات نظرهم حول قضية حددها البالغون.
يضطلع البالغون بمزيد من البحث والتحليل والتخطيط وتطوير وتصميم المشروع /
البرنامج.
■التعاون :درجة أكبر من الشراكة بين البالغين واألطفال .توفير فرص التخاذ القرار المشترك
مع البالغين ،ولألطفال للتأثير أو تحدي كل من العملية والنتائج .يعمل األطفال مع
البالغين لتصميم وإجراء البحوث ،وتحليل وضع حقوق الطفل ،واالستراتيجيات والخطط.
■القيادة من األطفال :األطفال أنفسهم يحددون القضايا المثيرة للقلق ويسيطرون على
العملية .يعمل البالغون كميسرين ويمكّنون األطفال من تحقيق أهدافهم الخاصة ،من
خالل توفير المعلومات والمشورة والدعم.
من المهم أن نالحظ درجات المشاركة المختلفة ،وكل ذلك يعتمد على السياق وموقعك في
معا ،دعونا
جلسة  /عملية البرنامج .على سبيل المثال ،في العمل على تحسين بيئات التعلم ً
نع ْد إلى الخطوات التالية:
ُ
■لجمع البيانات ،نحن نعمل على مستوى استشاري.
■للوقوف على االستجابات ،نحن نعمل على مستوى استشاري.
■لتطوير خطة تطوير المدرسة وتطبيقها ،نحن على المستوى التعاوني.
إذا استطعنا الوصول إلى هذه المستويات ،فقد قمنا بعمل جيد للغاية ،ألننا نسأل أسئلة
ذات معنى ،ويكون الناس قادرين على المساهمة بطريقة حقيقية وهادفة .المشاركة ليست
جيدة ما لم تكن ذات مغزى.
يجب أن نسعى دائما للمشاركة الفعالة ،والتي يجب أن تتبع فيها المتطلبات التسعة
للمشاركة.
قد تكون قائمة التحقق التالية مفيدة لمتطلبات المشاركة التسعة:
■الشفافية
■التطوع
■الشمول
■االحترام
■العالقة
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■صديقة لألطفال

 :٣نظرة عامة على الخطوات
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معا سوف تحتاج إلى إجراء الموافقة المستنيرة عن علم لجمع
في تحسين بيئات التعلم ً
البيانات ،وردود فعل النتائج ،وفريق خطة تطوير المدرسة  /خطة تطوير المدرسة .بالنسبة
لألطفال والبالغين ،فإن المفهوم هو نفسه ،ولكن على األرجح تحتاج إلى شرحه بشكل
مختلف .مع البالغين ،قد يكون كافيا أيضا الحصول على موافقة مستنيرة لفظية ،في حين أنه
قد يكون من الحكمة مع األطفال القيام بنشاط ما.

■حساسة تجاه السالمة واألمان
■بدعم من تدريب البالغين
■مسؤولية تجاه المساءلة
لن يكون لدينا الوقت الكافي لشرحها بالتفصيل ،ولكن يمكنك الرجوع إلى دليل خطوة بخطوة
(الخطوة  1ب)
اآلن ،انتقل إلى الموافقة المستنيرة.

الجزء  :٤الموافقة المستنيرة

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤
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 ٣٠دقيقة

ما يجب فعله
قدم موضوع “الموافقة المستنيرة” عن طريق السؤال عما إذا كان أي شخص ،ألي سبب
كان ،قد تم تشجيعه على اإلطالق على قول أو القيام بشيء ال يريد فعله فعال .لدينا جميعا
إرادة حرة للقيام ببعض األشياء أو عدم القيام بها .ولكن هل نحن ال نشجع دائما على اتباع
قلوبنا واالستجابة كما نشعر! تدور هذه الجلسة حول هذا النوع من القضايا ،لكنها تحظى
بأهمية أكبر حيث نتحدث عن األطفال ومشاعرهم وموافقتهم الكاملة على المشاركة بحرية
وسعادة في النشاط.
قبل الخوض في أي تفاصيل حول الموافقة ،اطلب من المشاركين توضيح الفرق بين
“الموافقة” و “الموافقة المستنيرة” .اطلب منهم مشاركة آرائهم مع الشخص بجانبهم لمدة
دقيقة واحدة .بعد دقيقة واحدة ،اطلب من المجموعة بعض وجهات النظر.

تعاريف الموافقة والموافقة المستنيرة
ما يجب قوله
الموافقة :عندما نحصل على “موافقة” من أحد المشاركين ،فإنهم يقولون بشكل رسمي
نعم ،أوافق على المشاركة (على الرغم من أن لهم مطلق الحرية في االنسحاب من المشاركة
في أي وقت ،دون توضيح سبب ذلك ألي شخص).
الموافقة المستنيرة :يجب أن نسعى دائما للحصول على موافقة مستنيرة عند العمل مع
األطفال والبالغين .تعني الموافقة المستنيرة أنه تم مشاركة التفاصيل الكاملة حول النشاط
 /البحث مع المشارك .حيث أخبرناهم بكل العواقب المحتملة للمشاركة  -ومرة أخرى ،هم أحرار
تماما في سحب مشاركتهم في أي وقت.

ما يجب فعله
ستبدأ هذه الجلسة بلعب دور ،ولكن أوال ،دعونا ننظر في قائمة التحقق من الممارسات
الجيدة التالية للموافقة المستنيرة .حيث تدرج جميع السلوكيات التي ينبغي على الميسر
الجيد أن يقولها ويفعلها للحصول على «الموافقة المستنيرة” .ستكون النقاط صالحة لكل من
األطفال والبالغين.
دعونا نتخيل أن كل واحد منكم هو جامع للبيانات .أنت توفر تقديم جلسة (مع األطفال) .اقرأ
النقاط التالية مع شريكك الذي يجلس إلى جانبك  .هل تتفق معهم جميعا؟ هل كل نقطة
مهمة هنا ؟ يجب القراءة والتحقق من كل واحد .سوف تحتاج إلى تذكرها للجزء التالي من
الجلسة ،لعب األدوار.
الميسر:
■يبدأ النشاط بطريقة ودية ،مع شكر الطالب على تواجدهم هناك.
■يقدم نفسه  /نفسها بوضوح.
■يشرح بوضوح الغرض من االجتماع  /هذه الزيارة ،وماذا سيفعل  /ستفعل ،والوقت
الالزم ،واستخدام البيانات التي تم جمعها من هذا التقييم.
■يضمن راحة األطفال في مقاعدهم ؛ تتم التوصية بأن يقف األطفال أو يجلسون في
شكل دائرة أو على شكل حرف .U
■يطلب من األطفال تقديم أسمائهم وأعمارهم  /درجاتهم.
■يوفر الودية واالبتسام أثناء العملية.
■يتحدث ببطء وبطريقة واضحة.
■يضمن متابعة وفهم جميع األطفال.
■إعالم األطفال بالمعلومات الالزمة لتحديد ما إذا كانوا يرغبون في المشاركة في النشاط
أم ال.
■يسأل األطفال إذا كانوا يريدون المشاركة في النشاط أم ال.
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■يشير إلى ما قاله كل طالب (ما لم نستمع إلى المعلومات التي نلتزم بها بموجب القانون
 /سياسة حماية األطفال لإلبالغ عنها ،على سبيل المثال ،إساءة االستخدام وما إلى ذلك)
■ال يقول إنها سرية (ألننا نستخدم المعلومات في جلسات االستجابات والمزيد من
البرمجة) .لكن المعلومات ستكون مجهولة المصدر ،وسيتم استخدامها كمجموعة ،دون
اإلشارة إلى إجابة الطفل الفردية.
■يوضح أن األطفال يمكنهم أن يختاروا عدم المشاركة على اإلطالق وهذا األمر جيد ولن
يكون له أي عواقب.
■يوضح أن األطفال يمكنهم المغادرة في أي مرحلة ،حتى إذا وافقوا على المشاركة في
النشاط .إذا قرر الطفل الرحيل ،فهذا أمر جيد ،ولكن يجب عليه إبالغ شخص بالغ للتأكد من
سالمة الطفل.
■يشرح أنه يمكن لألطفال اختيار عدم اإلجابة عن أي أسئلة ال يشعرون بالراحة عند اإلجابة
عليها.
■يفسر أنه ال بأس أن ال يقول األطفال أكثر من الالزم .مع استمرار تشجيع الجميع على
المشاركة.
■ال يكتب الميسر أسماء الطالب في التقييم.
■لمزيد من المعلومات ،راجع دليل إدارة البيانات (إرشادات ونصائح لقسم جمع البيانات).

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات
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الجزء  :٥النشاط :لعب األدوار

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

 ٢٠دقيقة

ما يجب فعله
حسنا ،اآلن سنضع هذا موضع التنفيذ! قبل تشكيل مجموعاتنا ،اشرح ما يلي:
ستحتاج إلى سبعة أشخاص للقيام بأدوار أمام جميع اآلخرين (للخروج ولعب األدوار أثناء مراقبة
بقية المجموعة) .سيكون لديك أحد الميسرين وستة أطفال.
تعيين األدوار:
■الميسر  -يقود المحادثة
■أعداد األطفال من  1إلى  - 6ضع في اعتبارك جميع الشخصيات والخصائص المختلفة:
منطو ،ناعس  /متعب ،نشط ،مهيمن،
حيوي ،سعيد ،كثير الكالم ،جوكر ،هادئ ،خجول،
ٍ
منطو ،إلخ .أوالد ،بنات ،أطفال يتحدثون اللغة بشكل جيد وغيرهم ممن
مدروسة ،صريح،
ٍ
ال يفعلون ذلك ،واألطفال الذين لديهم أصدقاء ،وأطفال بدون .فمثال
•هل هم واثقون وكثيرو الكالم ،هل هم أذكياء ،تواجد التفكير السريع والسرعة في
الحديث عن أي شيء ،ربما شخصية مهيمنة بوضوح تطغى على اآلخرين؟ هل هم
هادئون ،خجولون ومتحفظون ،هل هم سعداء جدا لوجودهم؟ هل يعجبهم  /ال يعجبهم
نشاط المجموعة؟ هل هناك مالءمة بشكل جيد مع أقرانهم؟
التعليمات
■«عند تشكيل مجموعات في لحظة ،ستقوم بتعيين أدوار لكل شخص في المجموعة .هنا
قائمة األدوار «(أعاله) .اطلب منهم إعداد شخصياتهم( :أو إذا كنت تريد توفير الوقت ،قم
بإعداد هذه الشخصيات قبل التدريب)
■الشخص الميسر سوف يغادر غرفة التدريب لمدة دقيقتين في حين يقوم األطفال  1و 2
و  3و  4و  5و 6بإعداد أنفسهم في أدوارهم (سوف يحتاجون إلى الموافقة على نطاقات
عمرهم وشخصياتهم).
■ينبغي أن يوفروا االستعداد إلجراء مقابلة مع أحد عمال اإلغاثة لمدة  10دقائق.
■اطلب من منسق المشاركين العودة إلى الغرفة بعد أن تشرح أن دوره سيكون عامال في
منظمة غير حكومية يجري تقييما مع مجموعة من األطفال في المدرسة.
يسر  10دقائق لشرح (انظر القسم التالي) التقييم الخاص باألطفال وكذلك أخذ
الم ِّ
■يمتلك ُ
موافقتهم المستنيرة:
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الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم
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اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

فيما يلي اقتراح لشرح الـ  10دقائق للميسر كجزء من لعب األدوار:
1 .إحدى الطرق لمقاربة الموافقة المستنيرة مع األطفال تتضمن النشاط «الرسم حول
أيدينا” .يجب استعراض هذا النشاط اآلن ،مع توضيح كيفية إجرائه مع مجموعة من
األطفال .ولكن قبل ذلك ،أخبرهم من أنت ،لماذا أنت هنا وما ستستخدمه هذه
المحادثة.
•اسمي …
•أنا…
•أود منك مساعدتي في ...
2 .اشرح لهم أن األطفال ال يحتاجون ألن يكونوا هنا إذا كانوا ال يريدون ذلك .على سبيل
المثال« :ال أحد يجبرك على مساعدتي ،وليس عليك ذلك إذا كنت ال تريد .إذا كنت ال
تريد مساعدتي في الدراسة ،فليس هناك شيء سيئ يحدث لك .لن يغضب أحد منك،
ويمكنك المغادرة في أي وقت« .
3 .لذا اسأل اآلن عما إذا كان األطفال يرغبون في المشاركة في المحادثة واإلجابة عن بعض
األسئلة .على سبيل المثال :إذا كنت ترغب في مساعدتي في اإلجابة عن األسئلة ،أود
منك الموافقة وتقديم موافقتك على شكل كتابة بخط اليد .اطلب من جميع الطالب ما
إذا كانوا يرغبون في المشاركة في المحادثة واإلجابة عن األسئلة.
4 .أوال ،اسأل جميع األطفال (في حالتنا البالغين) الذين يرغبون في اختيار قلم رصاص  /قلم
ملون
5 .ابحث عن قطعة كبيرة من الورق ،مثل لوحة فليب شارت.
6 .يضع األطفال يدا على الورقة ويتتبعون بالرسم حول أيديهم .عندما يكون لديهم مخطط
ليدهم يمكنهم كتابة أسمائهم في الوسط .هذه طريقة ممتعة للحصول على موافقة
الطالب.
7 .جميع األطفال الذين يرغبون في المشاركة قد أعطوا الموافقة اآلن .يمكنك تعليق
األيدي في مكان ما مرئي في المساحة أثناء االجتماع.
8 .يجب على المراقبين (بقية المجموعة) ترك قائمة المراجعة الخاصة بهم ومن ثم الوقوف
إلى جانب ومالحظة العملية ببساطة مع األخذ بعين االعتبار الممارسات الجيدة التي قرأوا
عنها .يجب أن يحاولوا عدم مقاطعة لعب األدوار.

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات
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■قم بإنهاء لعب األدوار بعد  10دقائق.
بعد لعب األدوار
ادع «األطفال» لمشاركة أفكارهم حول أداء الميسر ،وكيف شعروا كأطفال.
■ ُ
■أسأل الميسر كيف سارت األمور.
■اطلب من المراقبين تبادل بعض األفكار (مناقشة مجموعة  5-3دقيقة).
■هل كانت مهمة سهلة  /صعبة؟
■هل تشعر أنك جاهز ومستعد للحصول على المعلومات التي تحتاجها؟
■كيف تعاون «األطفال»؟
■هل تعتقد أن جميع األطفال سيستجيبون بهذه الطريقة؟ هذا سؤال مهم لنسأل أنفسنا
ألننا نميل إلى المبالغة في هذه األدوار،
■ما رأيك في معنى جملة «عدم فعل ضرر» في الواقع؟ اتباع جميع النقاط الواردة في
قائمة التحقق يساعدنا في ضمان عدم قيامنا بأي ضرر.
■بالرغم من أننا قد نحتاج إلى موافقة الوالدين لمشاركة األطفال ،فإن هذا ال يستبعد
الموافقة الصريحة من األطفال .من المهم إعطاء األطفال صوتهم الخاص حيث تعني
موافقة الوالدين أن شخصا آخر هو الذي يقرر لهم.
اطلب من المشاركين العودة إلى مقاعدهم للحصول على بعض االنعكاسات من جانبكم أثناء
سحب الشرائح
ما يجب قوله
لذا دعنا نوضح ما نعنيه بكل من المصطلحات التالية:
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الجزء  :٦اختبار

 ٢٠دقيقة

ماذا نعني بـ :

المعنى

المستنيرة

لقد تم إخبار المشاركين (أو تم إعطاؤهم) بكافة المعلومات
الضرورية عن النشاط الذي يمكنهم من اتخاذ قرار مستنير (سواء
للمشاركة أم ال) .هذا هو أفضل لفظيا مع األطفال .ويشمل جميع
المعلومات األساسية (بما في ذلك أنهم قد يختارون المغادرة في
أي وقت  ...الخ).

الموافقة

الشخص يوافق على شيء ما .الشخص يقول حسنا ،يوافق على
المشاركة في النشاط.

التطوعية

اختيار الشخص برغبته للبقاء والمشاركة وهو حر في المغادرة أي
وقت يريد.

المشاركة

يشارك األشخاص (في هذه الحالة ،في نشاط جماعي) مع تبادل
وجهات نظرهم وأفكارهم وآرائهم .ال توجد عواقب إذا اختاروا عدم
المشاركة.

االحترام

ان تحترم قرارات المغادرة إذا رغبوا في ذلك وكذلك مساهماتهم
في النشاط .أنت ال تفرض رؤيتك أو رأيك عليهم بل تحترم رؤيتهم.
و تتصرف بطريقة لطيفة وودية.

عدم األذى
والضرر

أنت تجري المقابلة بعناية فائقة واعتبار حتى ال يشعر األطفال
بالضيق أو األذى أو اإلساءة بأي شكل من األشكال على اإلطالق.
يمكنك تجنب األسئلة والمواقف والسلوكيات التي قد تكون مزعجة
أو ضارة أو مسيئة بأي شكل من األشكال.

متى يجب أن
تتم الموافقة
المستنيرة؟

يجب أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة في بداية الجلسة
مع األطفال  -قبل أي أنشطة أو طرح أي أسئلة أو أي حوار مع
األطفال.

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات

44

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

ما يجب فعله
قراءة  PowerPointمع النقاط المذكورة أعاله.
ما يجب قوله
أسئلة ختامية عليك أن تسألها:
■متى نتلقى الموافقة المستنيرة؟ جمع البيانات واالستجابات من النتائج وتطوير خطة
تطوير المدرسة.
■من نحتاج إلى الحصول على موافقة مستنيرة منه؟ الجميع .بالنسبة لألطفال نقوم
بالتمرين ألنه ممتع ،ونحن نضمن إلى حد كبير أن يفهم الجميع .إذا قدم اآلباء  /مقدمو
الرعاية موافقة مستنيرة ،فال يزال يتعين منح األطفال الفرصة للحصول على موافقتهم
المستنيرة .يحتاج البالغون فقط إلى إعطاء الموافقة اللفظية ،ولكن ال يزال يتعين عليهم
الموافقة عن علم.
■متى يجب منح الموافقة المستنيرة؟
■دعنا نفكر في حالة لم نحصل فيها على الموافقة المستنيرة .ماذا يمكن أن يحدث بشكل
خاطئ ؟ ما التحديات؟
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رجوع
المادة التقديمية

الجلسة االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :١استكشاف بيئة التعلم

ملخص الجلسة

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

 ٥دقيقة

في نهاية هذه الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط الرئيسية التي تم تغطيتها  /تعلمها
في هذه الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة
النقاط الرئيسية على لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا.
يمكنك البدء ...
تعني الموافقة المستنيرة أن أي شخص من المشاركين لديه معلومات كافية التخاذ
قرار بشأن ما إذا كان يرغب في المشاركة في نشاط ما (مثل جمع البيانات ،أو اجتماع
التعليقات أو ورش تطوير خطة تطوير المدرسة).
يجب منح كل من األطفال والبالغين الفرصة لتقديم موافقة مستنيرة .ومع ذلك فإن
الطريقة التي يتم بها هذا التواصل ستكون مختلفة جدا بين األطفال والبالغين.
نحن نعرف اآلن كيف نعد ونقوم بنشاط إلعطاء األطفال الفرصة لتحديد ما إذا كانوا
يرغبون في المشاركة أم ال ،ويحتمل (نأمل) أن يمنحوا الموافقة المستنيرة.
مارسنا كيف نكون مستعدين ألي تحديات عملية مثل إدارة المجموعة ،ولكننا نتعامل
أيضا مع المشاعر الصعبة المحتملة ،ال سيما في مجموعات العمل مع األطفال.
نحن نعرف أيضا كيفية ضمان سير النشاط بأكمله بسالسة.

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات
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 :٥التعليم في مجتمعاتنا
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 ٢دليل جلسات التدريب
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الجلسة :5

التعليم في مجتمعاتنا
الهدف

فهم التعليم في سياقنا اإلنساني ،كيف يتناسب
معا في ذلك ،وكيف يمكن
تحسين بيئات التعلم ً
تطبيقه.

الزمن

 30دقيقة (حسب ما إذا كنت تستخدم عرضا تقديميا
واحدا أو اثنين).

المواد  /التحضير

اليوم 1

■كمبيوتر محمول وجهاز عرض.
■( PowerPointأو تفاصيل على لوحات فليب شارت)
تم إنشاؤها مسبقا من قبل واحد أو مجموعتين /
مشاركين ( ...تمت تغطيتها قبل التدريب).
■أسئلة شجرة القرار أو قائمة التحقق.
■دعوات للمساهمات في هذه الجلسة (قبل
التدريب) .هذا قد يكون للموظفين المبتدئين أو
غيرهم من موظفي البرنامج.

للميسر
مالحظة
ّ
تهدف هذه الجلسة إلى وضع الخطوات في سياقها ،خالل عرض تقديمي
من موظفي المكاتب الميدانية ،كي تنظر المجموعة في كيفية تطبيق نظام
معا وإثبات ذلك (واآلن نعرف المشاركين في كل خطوة من
تحسين بيئات التعلم ً
الخطوات) مع مثال مباشر  /حقيقي يعرض ضمن شجرة القرارات.
يتعين على مقدمي العروض الميدانية للمكتب التحضير مقدما.

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات
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سياق التعليم :عروض من موظفي المكاتب القطرية أو
 25دقيقة (إذا كان هناك عرض تقديمي واحد فقط)
الميدانية.
ما يجب معرفته
تعليمات لموظفي إعداد العرض التقديمي:
■قد يتضمن العرض التقديمي الصور .عند التواصل مع الفريق إلعداد التقرير  /العرض
التقديمي ،شجعهم على عدم التركيز على:
•تفاصيل المنح وتفاصيل التاريخ.
•تفاصيل المؤشرات والمخرجات واألنشطة والبيانات والمعلومات.
■أنت تريد أن يركز العرض التقديمي على مجمل استجابة التعليم في حاالت الطوارئ،
والمجاالت االستراتيجية ،وبعض األنشطة ذات الصلة لفهم كيف يمكن ربطه مع تحسين
معا القادم.
بيئات التعلم ً
قد تجيب العروض التقديمية عن بعض األسئلة التالية:
•ما األحداث  /الظروف التي ساهمت في حالة التعليم الحالية في مجتمعنا؟
•ما األدلة المتوفرة لدينا والتي تحتاجها مدارسنا لتحسين جودة بيئة التعلم؟
•ما سياق األزمة  /الطوارئ في الوقت الحالي؟
•ما القطاعات التي تعمل في حاالت الطوارئ؟
•لكم من الوقت (إذا كان ذلك ممكنا) قد عملت مع برنامج التعليم في حاالت الطوارئ
في االستجابة؟
•ما التحديات  /المعوقات الرئيسية الستجابة التعليم في حاالت الطوارئ في حالة
الطوارئ هذه؟
•ما فرص استجابة التعليم في حاالت الطوارئ في حالة الطوارئ هذه؟
معا في سياقنا الخاص؟
•ما مدى فائدة تحسين بيئات التعلم ً
•هل هناك حاجة إلى مثل هذه العملية لتوجيه التطوير المدرسي؟
•ما الذي أعاق تطوير مدارسنا؟
•ما الجهود التي بذلت في الماضي ،وكيف كانت ناجحة  /غير ناجحة؟
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 :١استكشاف بيئة التعلم

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :٢تطبيق إطار جودة التعليم وتحسين بيئات التعلم معا

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :٣نظرة عامة على الخطوات

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤مشاركة المجتمع والطفل

 :٥التعليم في مجتمعاتنا

•هل يمكن أن نفحص بيئة التعليم لدينا باستخدام تحسين بيئات التعلم معا؟
•ما المخاطر المحتملة الستثمار وقتنا وجهدنا في مثل هذه العملية؟

ملخص الجلسة

ما يجب فعله

في نهاية الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط األساسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية على
لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا.

•كيف يمكن التخفيف من هذه المخاطر؟

يجب أن يكون كل عرض تقديمي حوالي  20دقيقة [كحد أقصى] .سيتحدث موظفو المكتب
الميداني إلينا عن حالة التعليم المحلي ،والسياق الذي يقع فيه ،وتأثير السياق على التعليم،
وعلى وجه الخصوص ،قدرة أصحاب المصلحة في التعليم على تقييم وتطوير مخطط لها
إلدخال تحسينات مستدامة على جودة التعليم.
تتم متابعة أول  15دقيقة مع إعالم المتحدث في  17دقيقة أن تبقى ثالث دقائق.

 ٥دقيقة

ربما سوف تلخص اآلثار الرئيسية للسياق اإلنساني على جودة بيئة التعلم في األمثلة التي تمت
مشاركتها .قد تبرز أيضا أوجه التشابه واالختالف في التحديات التي يواجهها الشخصان.
نقاط التعلم األساسية .اسأل“ ،هل لديك أي معرفة  /مفهوم جديد؟”

العرض التقديمي  20 :1دقيقة ثم خمس دقائق (كحد أقصى) للمناقشة.
العرض التقديمي ( :2اختياري)  20دقيقة ثم خمس دقائق (كحد أقصى) للمناقشة.
ما يجب قوله
مناقشة لمدة خمس دقائق :اآلن دعونا نتأمل في السياقات التي نعمل فيها  -هل نعتقد
معا يمكن تطبيقه في هذه األماكن؟ لماذا ا؟ هذا سوف يساعد
أن تحسين بيئات التعلم ً
المجموعة بشكل كبير في الخطوات التالية من التدريب.
ما يجب فعله
اشكر كل مقدم على جهودهم في إعداد العروض التقديمية الرائعة باإلضافة إلى المناقشة
المحفزة والهامة التي تلت ذلك.

ملخص اليوم 1
■لقد استطلعنا وجهات نظرنا بشأن ما يوفر البيئة التعليمية الجيدة.
■ظرنا إلى بيئة التعليم الجيدة كما هو محدد في إطار جودة التعليم.
■نظرنا إلى السمات المحددة لبيئة التعلم الجيدة وكيف يمكن قياس هذه البيئة (باستخدام
تقييم تحسين بيئات التعلم معا).
معا بشكل كامل مع خطواتها.
■ثم نظرنا في عملية تحسين بيئات التعلم ً
■درسنا أهمية وطرق المشاركة في في تحسين بيئات التعلم معا ،وخاصة مشاركة األطفال،
وكذلك فهم ومعرفة مبادئ وإجراءات الموافقة المستنيرة في الخطوات المختلفة لنهج
البرنامج.
■شارك اثنان من الزمالء خبراتهم وفهمهم للتعليم في سياقهم الخاص وكيف يتناسب
معا في ذلك وكيف يمكن تطبيقه.
تحسين بيئات التعلم ً
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ILET

المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

اليوم ٢
الجلسة االفتتاحية:
الترحيب

الجلسة 1
فهم االستبيانات

الجلسة 2
االستعداد وفهم أخذ العينات

الجلسة 1-3
ممارسة جمع البيانات ١

الجلسة ٢-3

15
دقيقة

45
دقيقة

40

حيي الجميع بحرارة لبدء اليوم الثاني .استخلص التعلم السابق  ،لتوضيح جدول أعمال اليوم ،
والإلحماء واالستعداد للجلسة األولى من اليوم الثاني.

فهم الغرض من أدوات جمع البيانات وتصميمها وهيكلها وتكوينها  ،وفهم كيف سنحصل
على نظرة شاملة وموثوقة لبيئة المدرسة.

فهم إعداد وجمع الموارد لجمع البيانات

دقيقة

35

التدرب على اثنين من أدوات جمع البيانات.

دقيقة

60

ممارسة جمع البيانات ٢

دقيقة

الجلسة ٤

110

إدخال البيانات وتحليلها

دقيقة

التدرب على اثنين من أدوات جمع البيانات.

ً
معا  ILETباستخدام منصة إدارة البيانات
استكشف معالجة وتفسير بيانات تحسين بيئات التعلم
 ،واستكشف خطوات إدخال البيانات وتحليلها.
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ILET

المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

الجلسة االفتتاح

تحية الصباح والترحيب
للميسر
مالحظة
ّ

الهدف

تحية الجميع بحرارة ،تلخيص الجلسات السابقة ،توضيح
جدول األعمال لهذا اليوم ،اإلحماء والتحضير للجلسة
األولى.

الزمن

 15دقيقة (بما في ذلك أنشطة تحفيز الطاقة  5دقائق).

■الترحيب بالمجموعة مرة أخرى إلى التدريب.

الشرائح

شريحة

■أنشطة تحفيز الطاقة (إذا لزم األمر).

المواد واإلعداد

■تلخيص  /مراجعة النقاط الرئيسية للتدريب من اليوم
األول.
■استعراض جدول أعمال اليوم الثاني.
■استعراض محطات التوقف.
■تجهيز المواد لجميع الجلسات اليوم.
■مواد ألنشطة تحفيز الطاقة.

بدء اليوم باألنشطة التدريبية لتحفيز الطاقة (أمثلة في الملحق)  5دقائق

■سوف تحدد نغمة لتدريب اليوم!
ومشجعا .سوف يكون مزاج المشاركين انعكاسا كامال
ومتحمسا
■تذكر أن تكون دافئً ا
ً
ً
عليك.

■تلخيص التعليم من اليوم األول (الجلسات  .)5-1تحقق من الملخصات وأي مالحظات
تم إنشاؤها في محطات التوقف.
■تقديم جدول األعمال لليوم  :2الخوض في مزيد من التفاصيل.
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ILET

المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

فهم االستبيانات
فهم الغرض ،تصميم ،هيكل وتكوين أدوات جمع بيانات
في تحسين بيئات التعلم معا.
فهم كيف يمكننا الحصول على رؤية شاملة وموثوقة
للبيئة المدرسية.

الزمن

 45دقيقة.

الشرائح

شريحة

 10دقائق

أدوات جمع البيانات
ما يجب فعله
■اعرض الشرائح مع كل من األدوات المختلفة .شريحة ٧-٦ PowerPoint
■وجه المشاركين إلى قسم أدوات جمع البيانات في كتيب إدارة بيانات تحسين بيئات
ً
معا ،حيث يمكنهم العثور على مزيد من المعلومات ذات الصلة.
التعلم

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
أداة ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎن
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

يجب عليك تقديم اإلصدارات القصيرة والطويلة (السريعة والقياسية) باإلضافة
إلى بنية  /تنسيق كل أداة.

اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻤﻌﻠﻢ

أداة ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
اﺳﺘﺒﻴﺎن
اﻟﻔﺼﻮل
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

للميسر
مالحظة
ّ
الغرض من الجلسة هو تقديم كل أداة بمزيد من التفصيل ،وللمشاركين أن
يفهموا كيف ولماذا تم تنظيمها بهذه الطريقة .اربط هذه الجلسة مرة أخرى
بالجلستين  1و  ،2و إطار جودة التعليم ونشاط الرسم من اليوم األول.

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

الجزء 1

الجلسة :١

الهدف

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

50

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
أداة ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎن
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

أداة ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
اﺳﺘﺒﻴﺎن
اﻟﻔﺼﻮل
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

ما يجب قوله
■اشرح للمشاركين أن الحزمة تتكون من خمس أدوات لجمع البيانات تستهدف مختلف
العاملين في المدارس (المدرسين والطالب والمعلمين وأولياء األمور) من أجل الحصول
أداة ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
أداة
التعليم.
ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔإلطار جودة
المدارس وفقا
للوضع في
صورة
على
اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻢ
شاملة اﺳﺘﺒﻴﺎن
اﻟﻔﺼﻮل
اﺳﺘﺒﻴﺎن
اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ

اﻟﺪراﺳﻴﺔ

■تم تصميم أدوات جمع البيانات على أنها “قوائم مراجعة” و “استبيانات” وكانت األسئلة
مغلقة” .يساعد ذلك في التركيز على المشكلة
في قوائم المراجعة في الغالب “أسئلة
اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ
ومعالجة االستجابة بدقة .كما أنه يساعد على إنشاء لمحة عندما يتم االتنهاء من جمع
البيانات.
■تم تصميم أدوات جمع البيانات للتعامل مع مختلف أسس ومكونات إطار جودة التعليم
 ، QLFوأن الغرض الرئيسي هو إعطاء لمحة عن بيئة التعلم وإبراز الفجوات ونقاط القوة
والضعف في برامج التعليم .وهذا يعني أن العملية ال تنوي توليد سرد مفصل أو وصف

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ILET

المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

للوضع.
■للمساعدة في التحقق من صحة اإلجابات وإعطاء معنى أبعد  ،يقترح العديد من هذه
األسئلة المغلقة إضافة شرح لإلجابة المختارة .تتضمن كل أداة لجمع البيانات مساحة
لمجمعي البيانات للتعليق على موثوقية اإلجابات.
■معلومات إضافية والمزيد من األسئلة المفتوحة يمكن تطويرها ومشاركتها خالل جلسات
تعمقا بالوضع  ،و (ب) الحصول على
ً
التغذية الراجعة من أجل (أ) الحصول على معرفة أكثر
ً
شمول للوضع الذي من شأنه إبالغ خطط تحسين المدرسة بشكل أفضل (.)SIPs
فهم أكثر

■تتكون كل أداة من أدوات جمع البيانات من عدة أجزاء (بيانات وصفية  ،معلومات أساسية
 ،أسئلة تحمية  ،أسئلة المقابلة  ،إلخ).
 ١٥دقيقة

 الجزء 2منهجية تسجيل النقاط
ما يجب قوله
■التثليث :األساس المنطقي وراء جمع البيانات من مصادر مختلفة هو في النهاية القدرة
على تثليث المعلومات عبر أدوات جمع البيانات الخمس والحصول على بيانات دقيقة.
يمكن تضمين سؤال واحد في خمسة من أدوات جمع البيانات اعتمادا على صلتها
بمختلف الجهات المدرسية ،على سبيل المثال ،نسأل ًّ
كل من المعلمين والطالب عن
منهجيات التدريس المستخدمة في عملية التعلم .ثم يتم حساب الدرجات من خالل منصة
رقمية لكل سؤال في كل أداة لجمع البيانات ثم يتم حساب المتوسط (أفقيا كما هو
موضح في الصورة أدناه) عبر األدوات.
يمكن إعادة صياغة األسئلة لتكون ذات صلة بالمشاركين المختلفين (أي أن اللغة المستخدمة
مع األطفال تختلف عن اللغة المستخدمة مع أولياء األمور أو المعلمين).
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ﻣﺮاﻗﺒﺔ
أداة ٤ﻣﺮاﻗﺒﺔ ٣أنشطة تحفيز أداة
اليوم
الطاقة واألدوات
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
اﺳﺘﺒﻴﺎن
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
اﺳﺘﺒﻴﺎن
اﻟﻔﺼﻮل
اﻟﻔﺼﻮل
اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

ما يجب فعله
قم بالشرح للمشاركين من خالل المثال الموضح في الشريحة ×.
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎن
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻤﻌﻠﻢ

أداة ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ

أداة ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻔﺼﻮل
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ

اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ

■يمكن أن تتم عمليات جمع بيانات متابعة صغيرة إذا ومتى دعت الحاجة إلى معلومات
ً
معا .ILET
إضافية لم يتم تغطيتها في أدوات جمع بيانات تحسين بيئات التعلم

الجزء 2

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ما يجب قوله
معا مختلف الجهات
تعيين الوزن :تستهدف أدوات جمع البيانات تحسين بيئات التعلم ً
المدرسية كما ذكرنا سابقا مع خصائص مختلفة ومستويات مختلفة من المشاركة في عملية
التعلم في المدرسة ،وبالتالي الوصول إلى المعلومات التي نجمعها .هذه االختالفات تؤدي
إلى مستويات مختلفة من الدقة في المعلومات التي تم جمعها عبر مختلف الموضوعات
التي يتم تغطيتها في إطار جودة التعليم .ولمعالجة هذه المشكلة ولزيادة التحقق من صحة
عملية التثليث المشروحة في الشريحة السابقة ،يتم تعيين وزن محدد لألسئلة المختلفة
واألدوات المختلفة لجمع البيانات.
على سبيل المثال ،لدينا أشخاص بالغون :المعلم وأولياء األمور والمدرس الرئيسي وكذلك
األطفال :الطالب .قد يختلف اآلباء في مستوى مشاركتهم في المدرسة ،وقد يكون لدى
مدير المدرسة معلومات أقل عما يحدث داخل الصفوف الدراسية مقارنة بالمدرسين والطالب،
كما قد يكون المعلمين أقل مشاركة في التنسيق مع سلطات التعليم بالمقارنة مع مدير
المدرسة ،إلخ.
يتم تعيين الوزن على أساس معيارين .1 :االكتمال ،و  .2الموضوعية.
الموضوعية (عدم التحيز) :الدرجة التي يمكن أن تعتمد عليها نتيجة القياس أو الحساب أو
المواصفات لتكون دقيقة.
االكتمال :حالة أو شرط الحصول على جميع المعلومات الضرورية أو المناسبة المطلوبة.
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الجلسةMenu
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االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

■كيف يسجل مدير المدرسة وأولياء األمور والمدرسون في ذلك؟
دليل المناقشة :سيعرف الطالب أكثر من مدير المدرسة أو أولياء األمور (بمعنى أنه
يمكنهم الوصول إلى معلومات أكثر اكتماال) عندما ُيسألون عن منهجيات التدريس
المستخدمة في الفصل ،بحكم كونهم متعلمين .كما يقل احتمال تحيز الطالب عند
مقارنتهم بآراء المعلمين في هذا الشأن.

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻣﻠﺼﻖ
اﻟﺴﺆال
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺣﻀﻮر
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ /
اﻟﺪرﺟﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن

ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﻣﻨﺨﻔﺾ

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

تم تسجيل كل سؤال مقابل تلك المعايير بدرجات منخفضة (مع درجة  )1وعالية (درجة  .)2ثم
يتم جمع مجموعتي المعايير مما يجعل الوزن النهائي يتراوح بين  2و .4

اﻟﻄﻼب

اليوم ٣

اليوم ٤
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■كيف يمكن للطالب أن يسجلوا في كل معيار من المعايير والموضوعية واالكتمال ،عندما
ُيسألون عن التزام المعلمين بالفترات الدراسية مقارنة بمدير المدرسة؟

ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﻣﻨﺨﻔﺾ

٢

٣

٢

٣

٢

٣

ﻣﺮﺗﻔﻊ

٣

٤

٣

٤

٣

٤

ﻣﻨﺨﻔﺾ

٢

٣

٢

٣

٢

٣

ﻣﺮﺗﻔﻊ

٣

٤

٣

٤

٣

٤

دليل المناقشة :عند محاولة قياس التزام المدرسين لفترات الفصول الدراسية ،فإن
الطالب لديهم إجابات أكثر اكتماال من مدير المدرسة بسبب أن مدير المدرسة ال يعرف
بالضرورة في كل مرة سواء ترك المعلم الفصل الدراسي قبل الموعد المحدد.
■ومن الحاالت األخرى أن المعلمين قد يكونوا متحيزين عندما ُيسألون عن العقوبة
الجسدية ،أو ربما يميل مدراء المدارس إلى جعل الوضع أسوأ أو أفضل في جوانب
معينة ألسباب مختلفة.

ما يجب فعله

ما يجب فعله

إشراك المشاركين ببعض األسئلة لمساعدتهم على فهم األساس المنطقي .يمكنك طرح
األسئلة التالية:

■التوضيح للمشاركين قسم منهجية تسجيل النقاط والدرجات في كتيب إدارة بيانات تحسين
معا حيث يمكنهم العثور على المزيد من المعلومات ذات الصلة.
بيئات التعلم ً

ما يجب قوله

ً
معا ILET
■انتقل إلى الشريحة  11لشرح كيفية حساب الدرجات في تحسين بيئات التعلم

■كيف يسجل الطالب في كل من المعايير والموضوعية واالكتمال ،عند سؤالهم عن حضور
المعلمين؟ هل الدرجات مرتفعة أم منخفضة؟

ما يجب قوله
.

دليل المناقشة :عندما نسأل عن حضور المدرسين ،من المحتمل أن نحصل على إجابات
غير موضوعية وشفافة من الطالب ،وبالتالي فإنها تسجل درجات عالية من الموضوعية.
ومع ذلك ،سيقدم الطالب تقديرات تقريبية فقط وسيجيبون فقط عن معلميهم
المعينين.

1يتم تعيين درجة لكل خيار من خيارات اإلجابة (على سبيل المثال نعم ،ال ،إلى حد ما،
وأحيانا ،إلخ) لكل سؤال وذلك وفق الدرجات  0أو  0.5أو .1

.

2يتم ضرب كل درجة سؤال في الوزن المخصص لها  -كما هو موضح في الشريحة
السابقة.

.

من ناحية أخرى ،سيكون لدى مدير المدرسة حق الوصول إلى بيانات أكثر اكتماال ،والتي
تشمل جميع المعلمين والفصول (سجالت الحضور) ،وبالتالي فإن مدير المدرسة يحقق
درجات عالية من االكتمال.

3ثم يتم حساب التثليث مع الدرجات المقابلة من أدوات جمع البيانات األخرى (التثليث)
لتشكيل درجة واحدة لكل مجموعة من األسئلة (يشار إليها بمستوى تسمية األسئلة في
إطار جودة التعليم)  -وهذا ينطبق على اإلصدارات القياسية والقياسية  +فقط.

.

4يتم بعد ذلك حساب متوسط كل درجة من درجات السؤال مع درجات تسميات أخرى لنفس
مستوى المكون الفرعي (مستوى أعلى من مستوى تسمية السؤال) في إطار جودة
التعليم.

.

5وبالمثل ستتشكل درجات العناصر الفرعية للمكونات (المستوى األعلى في إطار العمل)
وغيرها كلما تقدمنا في اإلطار.

■كيف يسجل مدير المدرسة في ذلك؟

■كيف يسجل الطالب في كل من المعايير والموضوعية واالكتمال ،عند سؤالهم عن
منهجيات التدريس المستخدمة في فصولهم؟ هل الدرجات مرتفعة أم منخفضة؟
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الجزء ٣

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤
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 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

 ١٠دقائق (الشريحة )١٣

إصدارات جمع البيانات
ما يجب قوله
■في حاالت الطوارئ المختلفة ،يمكن أن تكون األعمال التحضيرية اللوجستية ألدوات جمع
البيانات الخمسة صعبة (بما في ذلك التدريب والوقت والموظفين وأخذ العينات وترتيب
المناقشات الجماعية) .لذلك ،تم إعداد إصدارات مختلفة بأعداد مختلفة من أدوات وأسئلة
جمع البيانات الستيعاب أنواع الطوارئ المختلفة ،مع االستمرار في ضمان تغطية عناصر
إطار جودة التعليم.
ما يجب فعله
■اشرح باختصار االصدارة التي سيتم استخدامها في مشروعك وأسباب اختيارها.
■توضيح أهمية التثليث وأهمية إجراء مقابالت مع مختلف الجهات الفاعلة في المدرسة مرة
أخرى من خالل تذكير المشاركين( :الرجاء مالحظة :تغيير األسئلة التالية وفقا لإلصدارة التي
تستخدمها ؛ إذا تم استخدام اإلصدار ة السريعة ال تتم مقابلة الوالدين).

اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ +
 ٥أدوات ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت:
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ اﻟﻘﻮي
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت:
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ و
اﻟﻤﻮارد
اﻻﺳﺘﺨﺪام:
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ
اﻟﻤﻮارد

■هل سنحصل على نفس المعلومات إذا لم ننظر في آراء الوالدين عند سؤالهم عن الدعم
الذي يتلقونه لمساعدة أطفالهم ،وحول وظيفة وفائدة جمعية أولياء األمور والمعلمين،
وصحة أطفالهم ،وسعادة األطفال في المدرسة ،ومالءمة المناهج التي تدرس في
المدرسة ،وسلوكيات التنمر والتمييز ،وما إلى ذلك؟
■إذا تم اختيار اإلصدارة السريعة أو اإلصدارة السريعة الخفيفة لالستخدام فإن االستنتاج
هو أننا يجب أن نكون حذرين للغاية مع استخدامنا وتفسيرنا للبيانات عند اتباع اإلصدارات
األقصر (اإلصدارة السريعة أو اإلصدارة السريعة الخفيفة) ألننا نستثني مصادر معلومات
مهمة لمواضيع مختلفة في اإلطار فضال عن فقدان جانب المشاركة المجتمعية الذي يقع
في صلب مشروع تحسين بيئات التعلم معا.
■التأكيد على أنه قد تم إعداد إصدارات مختلفة للمساعدة في استيعاب التحديات عندما ال
يمكن استخدام اإلصدارة القياسية ألسباب قوية.

اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
 ٥أدوات ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت:
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت:
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻻﺳﺘﺨﺪام:
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻹﺻﺪار اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ )إﺻﺪار ﺟﻴﺪ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ(

ما يجب قوله
■هل سنحصل على نفس المعلومات إذا ما سألنا مدراء المدارس فقط عن العقاب البدني
وليس الطالب أو أولياء األمور؟

أﺑﺪأ ﻫﻨﺎ

اﻟﺴﺮﻳﻊ
 ٣ادوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت:
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ
وﻣﻮارد ﻣﺤﺪودة
اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت:
ﻋﺪم اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ
ﻻﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻻﺳﺘﺨﺪام:
ﻋﻨﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻵﺑﺎء
واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﺪودة

اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺨﻔﻴﻒ
 ١أداة ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت:
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﻮارد
ﻣﺤﺪودة
اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت:
ﻋﺪم اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ
ﻻﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻻﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻻﺳﺘﺨﺪام:
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
ﺧﺎﺻﺔ

■ ُينصح بشدة أنه في حالة بدء استخدام اإلصدارة السريعة أو اإلصدارة السريعة الخفيفة
يمكنك الترقية إلى إصدار أعلى مستوى أثناء الجولة التالية لجمع البيانات إن أمكن.
■يتم تعيين إصدارات مختلفة للمساعدة في مواجهة التحديات عندما ال يمكن استخدام
اإلصدار القياسي ألسباب قوية.
■ ُينصح بشدة أنه في حالة البدء باإلصدار السريع أو السريع الخفيف  ،أن تقوم باالنتقال
إلى إصدار ذي مستوى أعلى أثناء الجولة التالية من جمع البيانات إن أمكن
ما يجب فعله
قم بتوجيه المشاركين إلى قسم إصدارات تجميع البيانات في كتيب إدارة بيانات تحسين بيئات
معا ،حيث يمكنهم العثور على مزيد من المعلومات ذات الصلة.
التعلم ً
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الجزء ٤

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

 ٥دقائق (الشريحة )١٣

أسئلة الخالصة واالختبار السريع
ما يجب قوله
.

1أي من األسس تنعكس في االستبيانات؟ (توضيح الخمسة أسس).

.

2كم عدد إصدارات تجميع البيانات التي تتضمنها حزمة تحسين بيئات التعلم معا؟ ما
اإلصدارات الموصى بها ولماذا؟

.

3كيف نضمن حصولنا على تمثيل جيد للمعلمين أو أولياء األمور أو الطالب إلجراء مقابلة؟
> أخذ العينات

.

4كيف نتأكد من عدم تواجد أولئك الذين يحرصون جدا على معرفة ما يجري في المدرسة
فقط؟ كيف نتأكد من حصولنا على تمثيل جيد لكل مجموعة؟ > أخذ العينات

.

5قد يجيب ثالثة أشخاص عن نفس األسئلة بطرق مختلفة .لماذا ا؟ > التثليث

.

6ما الذي فعلناه مقدما لمراعاة هذين األمرين (التحيز وعدم االكتمال)؟

ملخص الجلسة

 ٥دقيقة

في نهاية الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط األساسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تفكر في الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية
على لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا.
في هذه الجلسة رأينا كيف تم تنظيم أدوات جمع البيانات حول أسس ومكونات إطار جودة
التعليم .وهذا يعني أن أدوات جمع البيانات تم تصميمها بعناية بحيث ...
(أظهر الرابط بين هذه الجلسة مع جلسات اليوم  1؛ وإطار جودة التعليم ونشاط الرسم)
لقد نظرنا بعمق في اإلصدارات القصيرة والطويلة (اإلصدارة السريعة والقياسية) وكذلك هيكل /
شكل كل أداة لجمع البيانات.
رأينا كيف يتم تعزيز المنهجية من خالل التثليث  ...هذا يعني أنه  ...بالتالي يوصى أن تكون
األسئلة >>> ...
أوضحنا لماذا وكيف يتم تقييم األسئلة.
معا للعثور على المعلومات التي
فحصنا بعض أجزاء من دليل إدارة البيانات لتحسين بيئات التعلم ً
نحتاجها.
هل لدينا أي شيء جديد في ورقة محطات التوقف؟
نقاط التعلم األساسية .اسأل“ ،هل لديك أي معرفة  /مفهوم جديد؟”
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المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

االستعداد لجمع البيانات.
الهدف

توفير االستعداد الجيد والموارد لجمع البيانات.

الزمن

 40دقيقة.

الشرائح

٣٠-١٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

الجزء ١

الجلسة ٢

المواد واإلعداد

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤
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 10دقائق (الشرائح )١٩-١٥

التحضير واالستعداد
ما يجب فعله
■ابدأ هذه الجلسة من خالل شرح الهدف ثم طرح السؤال التالي على المشاركين مع كتابة
أفكارهم على اللوح الورقي.
ما يجب قوله
■“ما بعض خطوات التحضير التي نحتاج -في اعتقادك -إلى أخذها في االعتبار قبل إجراء
جمع البيانات من أجل تحسين بيئات التعلم معا؟”
ما يجب فعله

■دليل خطوة بخطوة (القسم  3أ .اإلعداد لجمع
البيانات).

■اعرض الخطوات (راجع القائمة الملخصة في الخطوة  3أ :التحضير لجمع البيانات في دليل
خطوة بخطوة ،وإلى اإلرشادات والنصائح لقسم جمع البيانات في كتيب إدارة البيانات).
أضف إلى ما ذكره المشاركون باستخدام الشريحة .١٧

■إرشادات ونصائح لقسم جمع البيانات في كتيب
إدارة البيانات .

■اشرح للمشاركين الخيار الذي سيتم استخدامه لجمع البيانات بناء على القرار الذي تم اتخاذه
في الخطوة :1

للميسر
مالحظة
ّ
■تهدف هذه الجلسة إلى المساعدة في توضيح الخطوات التمهيدية التي
يتعين على الفريق القيام بها قبل البدء في جمع البيانات.
■هل يعرفون كل األدوات؟
■هل يعرفون كيف سيديرون عملية جمع البيانات (باليد أو بالكمبيوتر اللوحي أو
غير ذلك؟)

■(الهواتف الذكية  /األجهزة اللوحية أو جمع البيانات الورقية) والخيارات المقابلة إلدخال
البيانات – الشريحة .19-18

الجزء ٢

 ٢٥دقيقة (الشرائح )٣٠-٢٠

فهم أخذ العينات
ما يجب قوله

■ما الذي يحتاجون إليه للتحضير مقدما؟

■من الذين نجمع بياناتنا منهم؟ نعم ،المدرسون ،أولياء األمور ،الطالب ...

■هل توجد قوائم تحقق لمساعدتنا في االستعداد؟

■هل يهم أي نوع من اآلباء والمعلمين والطالب؟

■النظر في أخذ العينات بمزيد من التفصيل.

■هل يهم كم عدد األفراد الذين يأتون للمقابالت  /االجتماعات؟
■كيف سنختار ًّأيا منها؟
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رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤
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 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

ما الذي نحصل عليه من األسئلة أعاله؟ هل يعرف أحد ما نسميه هذا؟ نعم ،نحن نتحدث عن
«أخذ العينات” .تعتبر أساليب أخذ العينات لدينا خطوة مهمة يجب مراعاتها قبل أن ندخل ونوجه
الدعوة إلى الناس ونبدأ في جمع بياناتنا!
ما يجب فعله
■قبل البدء في شرح الطرق المختلفة ألخذ العينات ،امنح المشاركين السيناريو في
الشريحة  ،٢٢واطلب منهم أن يقرروا ما إذا كانت كل طريقة من طرق أخذ العينات متحيزة
أم ال.
ما يجب معرفته
■من المرجح أن يتفق المشاركون على معظم النقاط ،ومع ذلك ،قد تسمع بعض
االختالفات ،ال سيما في (ب) و (د) .امنح بعض الوقت لتبادل وجهات النظر ثم اعرض
طالبا من
اإلجابات على الشريحة واشرح أنه حتى في الحاالت مثل (ب :اسأل عشوائيا 50
ً
الصف األول) و (د :الحضور باكرا ،واسألوا أول  50طفال قادمين) حيث يكون أخذ العينات
عشوائيا ،ومع ذلك ،عندما يكون السكان غير مشتملين تماما ،فإن ذلك سيؤثر على
االتجاهات التي قد نراها في البيانات وينظر إليها كأسلوب أخذ عينات متحيز.
■يمكنك التوضيح على سبيل المثال الخاص بك .بالنسبة إلى الطريقة (د) ،قد ال تظهر
العينات المأخوذة من الطالب القادمين فقط بعض المعلومات المهمة التي قد تؤثر على
استنتاجك .بمعنى أنه يمكنك التخلص من المعلومات للطالب الذين يعيشون بعيدا أو ال
يستطيعون تحمل نفقات النقل ،إلخ.
ما يجب قوله
■يجب أن يوفر لك هذا التمرين بداية لعرض أهمية أخذ العينات العشوائية وغير المتحيزة
للحصول على بيانات موثوقة ،وكيف أننا نفتقد إلى بعض المعلومات الهامة إذا لم نقم
بهذه العملية بعناية.
ما يجب فعله
■يمكنك االنتقال إلى الشرائح األربعة التالية (الشرائح  )٢٦-٢٣لشرح طرق أخذ العينات
العشوائية األساسية للمشاركين إلنشاء ارتباط مع الشريحة  ،٢٨-٢٧حيث تشرح معلمات
أخذ العينات داخل مشروع تحسين بيئات التعلم معا.

■االنتقال إلى :طريقة أخذ العينات في تحسين بيئات التعلم معا (الشريحة )٢٧
■اشرح للمشاركين أنه لكي نكون غير متحيزين في أخذ العينات لدينا في مشروع تحسين
معا ،يجب تطبيق أخذ العينات العشوائي.
بيئات التعلم ً
ما يجب قوله
■«ماذا يعني ذلك؟ «ما رأيك في أخذ العينات العشوائية بالنسبة لنا في تحسين بيئات
التعلم معا؟»
■«كيف يمكننا التأكد من أن بعض المجموعات الفرعية ممثلة تمثيال جيدا في العينة؟» على
سبيل المثال ،كيف يمكننا أن نكون على يقين من أننا نلتقط وجهة نظر القول ،وهي
طفلة تعاني من ضعف الحضور في المدرسة ،فضال عن طفل صغير .حيث يرجى أيضا
معا ،ال يمكننا ضمان
مالحظة أنه في طريقة أخذ العينات لمشروع تحسين بيئات التعلم ً
أن يتم تضمين هذه األمثلة .ومع ذلك ،سيكون لدى الطالب  /المشاركين فرصة متساوية
في المشاركة في العينة.
■كيف يمكننا التأكد من حصولنا على تمثيل عادل لمعظم المجموعات الفرعية؟
■متى من المحتمل أن نحصل على مجموعة ضعيفة التمثيل في عينة عشوائية بسيطة؟
■متى تتم التوصية بأخذ العينات الطبقية؟ هذا هو المكان الذي ينقسم فيه السكان إلى
عددا معينً ا
مجموعات فرعية غير متراكبة تسمى طبقة ،ثم داخل كل طبقة تختار عشوائيا
ً
من األفراد أو الوحدات.
■من المحتمل أن يكون لدينا تجارب مختلفة وآراء مختلفة من الفتيان والفتيات .كيف يمكننا
التأكد من أن نتائجنا غير متحيزة بطريقة أو أخرى وفقا لتجارب الفتيان أو الفتيات ،وجهات
النظر واآلراء؟
ً
معا
■معلمات أخذ العينات الموصى بها كحد أدنى لمشاريع حزمة تحسين بيئات التعلم
 ILETهي:
•التقسيم وفق النوع االجتماعي للمجموعات هو المستوى األدنى الموصى به
كل من الفتيان والفتيات أو الذكور واإلناث تمثيال جيدا .يمكن تعيين
لضمان تمثيل ٍّ
طبقات أخرى محليا وفقا للسياق ،مثل الحالة (المجتمع المضيف ،والمشردين داخليا،
والالجئين) ،والعمر ،وما إلى ذلك.
•تقسيم الفئات العمرية أمر حاسم بالنسبة ألدوات الطالب لضمان عدم هيمنة الطالب
األكبر سنا على المحادثة ،ولضمان أن يشعر الطالب األصغر سنا باألمان.
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المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

•األطفال ذوو اإلعاقة :ضمان تمثيل األطفال ذوي اإلعاقة وآباء األطفال ذوي اإلعاقة
في عملية جمع البيانات.
قررت أخذ
■تأكد من تحديث الشريحة  28بأمثلة تنطبق على السياق الخاص بك .إذا كنت قد ّ
العينات وفق الطبقة بالفعل ،فتأكد من أن تكون متوافقة معها.
ما يجب معرفته
معا حجم أخذ العينات غير التمثيلي.
يقترح مشروع تحسين بيئات التعلم ً
إذا سأل المشاركون عن األساس المنطقي لحجم أخذ العينات غير التمثيلي ،فيمكنك ذكر
النقاط التالية:
■تم تصميم أدوات جمع البيانات لتمكين تنوع آراء الجهات الفاعلة في المدرسة بدال من
التركيز على مجموعة واحدة مثل مقابلة المعلمين فقط.
■ضرورة :االعتراف بالصعوبات والموارد المحدودة في سياقات الطوارئ إلجراء مقابالت
مع أكثر من مجموعتين من أولياء األمور أو مجموعتين من الطالب.
■من المفترض أن تمنحك أدوات جمع البيانات لمحة سريعة عن الوضع في المدرسة،
والفجوات األساسية ونقاط القوة مع عدم التعمق في أي موضوع من الموضوعات أو
دراسات الحالة.

ما يجب فعله
معا
■إنهاء الجلسة مع توضيح حجم أخذ العينات في مشروع تحسين بيئات التعلم ً
■يمكننا الحصول على بعض األسئلة الجيدة هنا للتحقق من الفهم …
ما يجب قوله
■ لماذا من المهم اختيار المعلمين وأولياء األمور والطالب بطريقة معينة؟ ما الفرق الذي
سيجلبه هذا األمر؟
■كيف سنقترب من هذا مع تحسين بيئات التعلم معا؟ كيف ستختار األشخاص إلجراء
المقابالت معهم؟ كيف ستقترب من هذا؟

ً
معا  ILETهو:
■حجم عينات حزمة تحسين بيئات التعلم
•أداة مدير(ة) المدرسة :مدير(ة) واحد(ة) لكل مدرسة  /مكان التعلم.
•أداة الطالب 6 :طالب لكل مجموعة  ،على األقل مجموعتين.
•أداة المعلمين 8-6 :معلم لكل مجموعة  ،كحد أدنى مجموعة واحدة.
•أداة الوالدين 8-6 :والد لكل مجموعة  ،مجموعتين على األقل.
•أداة مراقبة الفصول الدراسية :غرفتان دراسيتان على األقل.

ملخص الجلسة

 ٥دقيقة

في نهاية الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط األساسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية على
لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا .يمكنك أن تقول….
■استعرضنا الخطوات التحضيرية التي يحتاج إليها الفريق قبل البدء في جمع البيانات.
■لقد أوضحنا األدوات المختلفة المتوفرة لجمع البيانات.
■ناقشنا طرق إدارة جمع البيانات (يدويا أو عن طريق األجهزة اللوحية أو أي جهاز آخر).
■ نظرنا في كيفية إكمال اإلعداد المتقدم (على سبيل المثال ،توجد قوائم مرجعية لمساعدتنا).
■لقد رأينا أننا بحاجة إلى تمكين مجموعة متنوعة من وجهات نظر الممثلين ،وبالتالي ،في
معا نستخدم حجم أخذ العينات غير التمثيلي.
تحسين بيئات التعلم ً
■مفتاح التعلم .اسأل “هل اكتسبت أي معرفة  /فهم جديد؟”
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المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

استراحة  ١٥دقيقة
انظر المرفق للحصول على قائمة واقتراحات من أنشطة تحفيز الطاقة ذات الصلة.

58

ILET

المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

الجلسة ٣

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤
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 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

ما يجب معرفته

ممارسة جمع البيانات

بناء على إصدار أداة تجميع البيانات واألدوات التي تختار ممارستها ،يرجى الرجوع إلى الدليل ذي
الصلة المدرج أدناه:
الدليل  :1استخدام مهاراتنا في المالحظة لتقييم جودة أداة مراقبة الصفوف
الدليل  :2التحدث إلى مدير المدرسة والطالب وأولياء األمور و  /أو المعلمين.

الهدف

الهدف من الجلسة هو ممارسة استخدام أدوات جمع
البيانات.

الدليل  :3تمرين المقهى العالمي  -دراسة جميع أدوات جمع البيانات

الزمن

 95دقيقة

تأكد من الحصول على استراحة غداء خالل هذه الجلسة.

الشرائح

٤٥-٣٢

المواد واإلعداد

انظر الدليل  1و  2و  3أدناه.

للميسر
مالحظة
ّ
1 .إذا كنت تخطط الستخدام اإلصدارات القياسية او القياسية +فلديك خياران
يجب اتباعهما:
أ.إجراء اثنين من ممارسات جمع البيانات باستخدام كل من الدليل  1والدليل .2
ب.اتبع تمرين المقهى العالمي باستخدام الدليل .3
2 .إذا كنت تخطط الستخدام اإلصدارة السريعة ،فمن المستحسن إجراء
ممارستين باستخدام الدليل .2
3 .إذا كنت تخطط الستخدام اإلصدارة السريعة الخفيفة فمن المستحسن إجراء
تدريب واحد على جمع البيانات باستخدام الدليل .2
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المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
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المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤
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 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

الدليل  :1استخدام مهاراتنا في المالحظة لتقييم
جودة أداة مراقبة الصفوف
(قابل للتطبيق إذا كنت تخطط الستخدام إصدارات قياسية أو قياسية .)+

(قابل للتطبيق إذا كنت تخطط الستخدام إصدارات قياسية أو قياسية .)+

.

ما يجب فعله
■تأكد من أن كل شخص لديه نسخ مطبوعة من إطار جودة التعليم.

الجلسة

ممارسة جمع البيانات  -الدليل .1

الهدف

الممارسة في عمل المالحظات وجمع البيانات ذات الصلة
بإطار جودة التعليم.

■بينما ننظر حول غرفة التدريب ،يمكننا أن نرى العديد من “اإلشارات” التي تخبرنا بشيء
عن جودة بيئة التعلم الخاصة بنا .هناك أشياء مادية تعطي فكرة عن كيفية تعلمنا ،وما
نقوم به ،وكذلك كيفية عملنا معا.

الزمن

 35دقيقة:

■سنبحث عن عالمات لبيئة التعلم الجيدة في بعض المدارس.

الشرائح

٤٠-٣٣

■أوال ،سنلقي نظرة على بعض الصور ،ومن ثم سنراقب المزيد أثناء قيامنا بدراسة فيلم
 /مقطع فيديو وإبداء مالحظات حول الرصد .نطلب منك النظر في هذه مع األخذ في
االعتبار مكونات إطار جودة التعليم.

المواد واإلعداد

■صور إعدادات المدرسة على شرائح عرض .PowerPoint
■نسخ من إطار جودة التعليم.
■نشرات ألداة جمع بيانات الفصول الدراسية.
■اإلنترنت لتشغيل مقطع فيديو ،من درس ذي صلة .مثال
■بدال من ذلك ،يمكنك تنزيل الفيديو مسبقا لتتمكن من
تشغيله أثناء التدريب دون االتصال باإلنترنت.

للميسر
مالحظة
ّ
■قابل للتطبيق إذا كنت تخطط الستخدام اإلصدار القياسي أو اإلصدار القياسي +

ما يجب قوله

الجزء أ

 10دقائق

ما يجب فعله
■اعرض الشرائح (التي يمكن وضعها في سياقها) والتي تعرض صورا للفصول الدراسية،
مع إنفاق حوالي  12ثانية على كل منها.
■اطلب من أحد المشاركين كتابة آرائهم على لوحة فليب شارت كما يقولون.
■لكل صورة ،اطلب من المشاركين التالي:
ما يجب قوله

■في هذه الجلسة ،نرغب في البدء في تقييم الجودة .سنفعل ذلك من خالل مراقبة
بيئة الفصل الدراسي .سنستخدم بعض الصور التي تم إعدادها في الشرائح .٣٨-٣٤

■ماذا ترى؟ كيف هي بيئة التعلم هذه عند التفكير في إطار جودة التعليم في تخطيط موارد
المؤسسات ،مع التركيز على األساس 3؟

■ليس المقصود من هذه الجلسة أن تمارس كيف تكون مراقبا محترفا للصف ،ولكن
رؤية كيفية ارتباط األسئلة بإطار جودة التعليم والتعرف على أدوات جمع البيانات.

■ما الذي يتواجد هنا لتوفير التعلم والرفاهية؟
■ما المفقود؟
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المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤
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 :٤إدخال البيانات وتحليلها

الجزء ب
ما يجب معرفته
فيما يلي أمثلة لإلجابات التي قد تحصل عليها من المشاركين:
■الفصل مزدحم جدا.
■الطالب يجلسون على األرض  -ال توجد طاوالت  /كراسي.
■تتواجد السبورة والطباشير والمعلم يستخدمهما.
■يبدو أن الطالب يهتمون بالدرس.
■الطالب يكتب على السبورة.
■الحماية من الطقس؟
■الفصل شبه المفتوح  -األطفال اآلخرون يراقبون من الخارج ويحتمل أن يتسببوا في
تشتيت االنتباه؟
■األطفال لديهم أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
■المعلم يبتسم.

 ٢0دقيقة

ما يجب قوله
معا مقطع فيديو يعرض فصال دراسيا حيث
■اآلن ،سنفعل نفس الشيء عندما نشاهد ً
الدرس مستمر.
■في هذه المرة ،سنقوم بتدوين المالحظات باستخدام أداة جمع بيانات الفصول
الدراسية .ستكون هذه تجربة مراقبة قصيرة جدا .نأمل بشدة أن تأخذ الوقت الكافي
لممارسة بعض أكثر ،في وقت الحق!
■“قبل أن نشاهد المقطع ،أود منك أن تقرأ أداة المراقبة”.
ما يجب فعله
■توزيع نشرات أداة المالحظة الصفية لكل مشارك مع ضمان حصول الجميع على قلم.
■امنح المشاركين بضع دقائق لفحص األداة (قبل إظهار الفيديو).
■اشرح أنك ستشغل مقطع فيديو لدرس في الفصل الدراسي .أنت ترغب في أن يراقب
الجميع جودة بيئة التعلم بأكبر قدر ممكن ،مع تذكر تعريف الجودة ،مع األخذ بعين االعتبار
إطار جودة التعليم.

■نسبة األطفال  :الطاوالت  -عدد كبير جدا من األطفال لكل طاولة.

■التوضيح أن المشاركين يمتلكون  10دقائق لملء المعلومات بقدر االستطاعة أثناء
مالحظاتهم.

■انخفاض الحضور.

■عندما يكون الجميع جاهزين ،قم بتشغيل الفيديو( .يرجى مالحظة أنك قد ترغب في
استبدال الفيديو بواحد يناسب السياق الخاص بك) .إذا بدا الفيلم طويال ومتكررا ،فيمكنك
التقديم بسرعة.

■يتم عرض قواعد العمل  /الفصل الدراسي لألطفال على الحائط.
■يبدو أن األطفال مهتمون ويشاركون.
■استخدام مواد المساعدات البصرية.

ما يجب فعله
■اذكر األسس المختلفة التي تتميز بأنها جيدة أو منخفضة المستوى (ولكن ال تقضي وقتا
في القيام بذلك من خالل كل واحد منهم!)

■قد ال يتمكن المشاركون من إكمال أداة مراقبة الفصل الدراسي بالكامل بسبب القيود
الزمنية .أيضا ،قد ال تكون جودة الفيلم عالية بما يكفي لتمكين مراقبة كاملة وتفصيلية.

ILET

المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

ما يجب معرفته
■قد ال يتمكن المشاركون من إكمال أداة مراقبة الفصل الدراسي بالكامل بسبب القيود
الزمنية .أيضا ،قد ال تكون جودة الفيلم عالية بما يكفي لتمكين مراقبة كاملة وتفصيلية.
ما يجب فعله
■بعد  10دقائق (كحد أقصى) ،أوقف الفيديو .اطلب من المشاركين مشاركة آرائهم
ومالحظاتهم (مناقشة  10دقائق).
ما يجب قوله
■ ما أنواع األشياء التي الحظوها عندما يضعون في اعتبارهم أسس ومكونات إطار جودة
التعليم؟
معا اختالفاتهم في المالحظات .ما األشياء التي الحظناها والتي كانت ممارسة
■ناقش ً
جيدة بشكل خاص؟
■ما األشياء التي الحظناها بوضوح والتي تعتبر أقل من الحد األدنى للمعايير؟
■هل كان هناك أي شيء مفقود؟

ملخص دليل ١

 ٥دقائق

في نهاية الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط األساسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية على
لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا.
في هذه الجلسة نظرنا إلى األدوات بمزيد من التفصيل .لقد رأينا نوع األسئلة المفيدة لمالحظة
الفصول الدراسية ورأينا أيضا كيف ترتبط األسئلة وتعكس إطار جودة التعليم بشكل مباشر.
نقاط التعلم األساسية .اسأل“ ،هل لديك أي معرفة  /مفهوم جديد؟”
قبل أن ننتقل ،هل يتابع ويفهم الجميع كل شيء من هذه الجلسة؟

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات
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رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤
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 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

الدليل  :2التحدث إلى مدير المدرسة والطالب وأولياء
األمور و  /أو المعلمين

(قابل للتطبيق على جميع اإلصدارات .أكثر مالءمة لإلصدارات السريعة ،السريعة الخفيفة)

الجلسة

ممارسة جمع البيانات  -الدليل .2

الهدف

التعرف على أدوات وممارسات جمع البيانات.

الزمن

 60دقيقة.

الشرائح

٤٣-٤١

المواد واإلعداد

نسخة من قسم التعليمات والنصائح لجمع البيانات في كتيب
إدارة البيانات للرجوع إليه.
■نسخ من االستبيانات  1 Xأداة لشخص واحد  -سيحتاج كل
شخص أداة واحدة فقط .يمكن العثور على النسخ داخل
موقع منصة إدارة البيانات  :استبيان الطالب ،استبيان
أولياء األمور ،استبيان مدير المدرسة ،استبيان المعلم.

ما يجب معرفته
ينبغي أن توضح الجلسة ما يلي:
مستعدا ألي استجابة).
معا (وتكون
ً
■كيف تكون على استعداد لتقديم تحسين بيئات التعلم ً
■كيف نخلق بيئة مريحة تساعد الناس على االسترخاء واإلجابة عن األسئلة بصراحة وأمانة.
■كيفية طرح األسئلة بوضوح وبثقة وبشكل مناسب وفقا لمن نتحدث إليه (من تُ جرى
مقابلته).
■كيفية طرح األسئلة دون تحيز.
■كيفية التعامل مع األحداث أو األسئلة أو السلوكيات غير المتوقعة.
ما يجب قوله
اآلن نحن ذاهبون إلى المدرسة لالجتماع األول ،سوف تعطيك هذه الجلسة الفرصة لاللتقاء
مع الطالب.
ما يجب فعله
أوال ،قبل الدخول في مجموعات ،أعط الجميع التعليمات:
■التقسيم إلى مجموعات :أربعة مشاركين في كل مجموعة.
■اشرح أنه في المجموعة سيختار كل منهم أحد األدوار األربعة:

■أقالم ،ورق مالحظات (لمسجل المالحظات).

•المجيبون (الطالب)

■يتم إعداد المساحات وأماكن الجلوس المناسبة لكل مقابلة
 /اجتماع.

•الميسر

للميسر
مالحظة
ّ
■ينطبق على جميع اإلصدارات .أكثر صلة باإلصدار السريع و اإلصدار السريع الخفيف.
■نوصي بممارسة أداة الطالب في أحد األجزاء (أ أو ب) من هذه الجلسة .خالل هذا
الدليل ،نشير إلى الطالب .ومع ذلك ،يمكن استبدال هذا مع الجهة الفاعلة ذات
الصلة وفقا لألداة التي يتم تطبيقها.
■هذه الدورة تأخذنا إلى المدرسة للتحدث مع الطالب .يجلب هذه الفرصة لعرض
معا بشكل صحيح.
تحسين بيئات التعلم ً
كميسر أو ُمسجل مالحظات .سيكون لدينا أيضا فرصة
■يمنحنا فرصة لممارسة أدوارنا
ّ
لممارسة طرح األسئلة واإلجابة عنها من وجهات نظر وأدوار مختلفة .

•مسجل المالحظات
•د .مراقب غير مرئي  -لن يكون موجودا بالفعل (ولكنه يشاهد ويتعلم من اآلخرين لهذا
التمرين).
نسخا من أداة الطالب التي سيعملون بها في مجموعتهم ،وأعط
ً
■قم بإعطاء الجميع
الفريق  10-5دقائق لقراءة األداة بسرعة.
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المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

ما يجب معرفته
أهم نصيحة للمجموعات
■يجب عليك إدارة الوقت! جميع مسجلي المالحظات  -يرجى تتبع الوقت (مثلما تفعل في
االجتماع الحقيقي).
■قد ال تحصل على األداة بأكملها ،ولكن هذا أمر جيد ومتوقع .نحن نمارس فقط .على
سبيل المثال ،إذا كان هناك سؤال ال تفهمه أو لديك مشكلة فيه ،فضع عالمة عليه ثم
ناقشه الحقا.
■حاول جاهدا عدم الدخول في مناقشات طويلة ومفصلة ولكن حاول أن تحصل على تجربة
جمع أكبر قدر ممكن من األداة.

ملخص الجلسة ٢

 ٥دقيقة

في نهاية الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط األساسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية على
لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا.
في هذه الجلسة ،تعرفنا على أدوات جمع البيانات بمزيد من التفصيل من خالل لعب األدوار
النشط.
من أجل الممارسة العملية ،لعبنا أيضا دور مسجل المالحظات.
لقد رأينا أهمية طرح األسئلة بوضوح ،مما يتيح الوقت للمشاركين لإلجابة عليها.

■الهدف من هذه الجلسة هو مساعدتك على االرتياح مع أدوات جمع البيانات والشعور بها
وكذلك تجربة عملية جمع البيانات.

نحن نعلم أهمية البقاء في حياد لتجنب التحيز.

■كن صادقا مع التصرف كما لو كان االجتماع في المدرسة فعال.

نحن نعرف النقاط الرئيسية لضمان المراقبة الفعالة وتسجيل ردود جميع المشاركين.

■يجب على الجميع أن يرحبوا ويتعاملوا مع بعضهم البعض باحترام ودفء طوال الوقت.
■في لعبة األدوار ،يجب على الميسر أن يشرح (للمدير أو المعلم) لفترة وجيزة تحسين
معا وأنهم وصلوا إلجراء االستبيانات  /قوائم المراجعة األولى معه أو
بيئات التعلم ً
معها .في المدرسة الحقيقية ،ستكون بالطبع أكثر شموال في هذا الصدد.
■يجب على المراقبين (الذين يراقبون اليوم بهدوء ولكنهم غير موجودين بالفعل) أن
ينظروا إلى ما يجري بشكل جيد وما الذي يمكن أن يكون أفضل .سوف يحكمون على
مدى جودة هذا االجتماع.
ما يجب فعله
بعد مرور  35دقيقة ،اسمح للجميع لتقديم التلخيص لمدة تتراوح بين  15 - 10دقيقة.
ما يجب قوله
■كيف سارت األمور ؟
■ما رأيهم في أداة جمع البيانات هذه؟
■هل كانت هناك أي أسئلة غريبة أو لحظات صعبة؟
■المناقشة والتفكير بين المجموعات.

64

نقاط التعلم األساسية .اسأل“ ،هل لديك أي معرفة  /مفهوم جديد؟”

ILET
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رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

الدليل  :3تمرين المقهى العالمي  -فحص جميع
أدوات جمع البيانات

ما يجب معرفته
■ينبغي أن توضح الجلسة ما يلي:
•هيكل وأنشطة أدوات جمع البيانات في تحسين بيئات التعلم معا

الجلسة

فحص أدوات جمع البيانات  -الدليل 3

الهدف

التعرف على أدوات جمع البيانات.

الزمن

 ٩٥دقيقة.

الشرائح

٤٥-٤٤

المواد واإلعداد

نسخة من قسم التعليمات والنصائح لجمع البيانات في كتيب
إدارة البيانات للرجوع إليه.

معا مع إطار
•كيف ترتبط األسئلة في أدوات جمع البيانات في تحسين بيئات التعلم ً
جودة التعليم
•أمثلة على التثليث بين أدوات جمع البيانات( .الحظ أن التثليث محدود في اإلصدار
القياسي)

■نسخ من االستبيانات  1 Xأداة لشخص واحد  -سيحتاج كل
شخص أداة واحدة فقط .يمكن العثور على النسخ داخل
موقع منصة إدارة البيانات  :استبيان الطالب ،استبيان
أولياء األمور ،استبيان مدير المدرسة ،استبيان المعلم.
■أقالم ،ورق مالحظات (لمسجل المالحظات).

■وهذا يعني أنه بعد كل مجموعة تمتد لمدة  15دقيقة على طاولة واحدة ،سيتعين عليهم
االنتقال إلى طاولة أخرى والتحقق من أداة جمع بيانات أخرى.
■بعد مرور  75دقيقة ،من المفترض أن تقوم المجموعات باستكشاف أدوات جمع البيانات
الخمسة جميعها ،وتكون جاهزة لمدة  10دقائق من االنعكاسات.
ما يجب فعله

■ 5جداول سيكون لكل جدول أداة جمع بيانات واحدة

تقسيم المشاركين إلى  5مجموعات.

للميسر
مالحظة
ّ

Applicable if you plan to use the Standard or Standard + Versions.

■.سيكون لديك  5جداول معدة ،وسيحتوي كل جدول على أداة واحدة لجمع البيانات مع
ميسر واحد معين سيقضي أول  5دقائق يشرح للمشاركين بنية وأنشطة األداة ويسمح
ِّ
لهم باستعراضها وطرح األسئلة خالل  10دقائق .سيقوم قائد كل مجموعة بجمع  /كتابة
بعض اإلجابات على السؤالين المعروضين على الشريحة.

قبل الدخول في مجموعات ،أعط الجميع التعليمات:
■

■في هذه الجلسة ،سوف يتناوب المشاركون في المجموعات على  5جداول ؛ سيتم
ميسر لتوفير شرح هيكل وأنشطة
تعيين كل جدول مع أداة واحدة لجمع البيانات وواحد
ّ
األداة ويجيب على أسئلة المشاركين.
■الهدف من هذه الجلسة ليس ممارسة أدوات جمع البيانات ،بل السماح للمشاركين
بفحص وإدراك جميع أدوات جمع البيانات في تحسين بيئات التعلم معا.
يسر واحد لكل أداة لجمع البيانات وإعداده بمعلومات
■من المهم لهذه الجلسة تعيين ُم ِّ
عن البنية واألنشطة داخل كل أداة.
■يفترض الدليل التالي استخدام اإلصدارات القياسية أو القياسية  +التي توجد بها 5
أدوات لجمع البيانات للنظر فيها .إذا كنت تستخدم إصدارا مختلفا ،ففكر في استخدام
الدليل .2

■االنقسام إلى مجموعات 5 :مجموعات في المجموع.
■اشرح أنه في المجموعة سيختار كل منهم قائدا واحدا.
■اشرح أن كل مجموعة ستبدأ في جدول واحد مع أداة واحدة لجمع البيانات ،ولديها 15
دقيقة في كل جدول ،ثم االنتقال إلى جدول آخر.
■اشرح لهم أنه عندما يكونون في المجموعة ،سوف يجيبون عن سؤالين:
•أ .اعثر على أمثلة حول كيفية ارتباط األسئلة بمكونات إطار جودة التعليم.
•ب .اعثر على أمثلة للتثليث في اثنين أو ثالث من األدوات.
بعد كل  15دقيقة ،اطلب من المجموعات االنتقال إلى الجدول التالي.
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المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

ما يجب قوله
■كيف سارت األمور؟
■اذكر األمثلة على الروابط بين االستبيانات التي حددتها وإطار جودة التعليم
■اذكر األمثلة على التثليث بين أدوات جمع البيانات الخمسة التي حددتها؟ (الحظ أن التثليث
في اإلصدار القياسي محدود).
■المناقشة والتفكير بين المجموعات.

ملخص الجلسة ٣

 ٥دقيقة

في نهاية الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط األساسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية على
لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا.
■في هذه الجلسة اكتشفنا جميع أدوات جمع البيانات.
■نحن نعلم أهمية التثليث وطرح األسئلة على مصادر المعلومات المختلفة.
■نحن نعرف بنية كل أداة لجمع البيانات والتي تبدأ ببعض المعلومات األساسية وقائمة
المراجعة في أداة مدير المدرسة ،وأسئلة المقابلة ،وأسئلة الوثوقية ،إلخ.
معا بترجمة إطار جودة التعليم المفاهيمي
■نحن نعلم كيف يوفر مشروع تحسين بيئات التعلم ً
إلى مجموعة عملية من األدوات واالستبيانات.
نقاط التعلم األساسية .اسأل“ ،هل لديك أي معرفة  /مفهوم جديد؟“

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات
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المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

استراحة  ١٠دقيقة
انظر المرفق للحصول على قائمة واقتراحات من أنشطة تحفيز الطاقة ذات الصلة.
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المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

الجلسة :4

إدخال البيانات وتحليلها
الهدف

معرفة كيفية معالجة وتفسير بيانات تحسين بيئات
معا إلدارة
معا في منصة تحسين بيئات التعلم ً
التعلم ً
البيانات.
معرفة خطوات تفسير البيانات.

الزمن

 110دقيقة ( 1ساعة  50دقيقة).

الشرائح

٦٩-٤٧

المواد واإلعداد

■متصفح اإلنترنت إذا كان اإلنترنت متاحا.
■كمبيوتر محمول مع وصلة إلى منصة إدارة
البيانات ،أو هاتف ذكي واحد  /جهاز لوحي لكل 4-3
مشاركين مع تثبيت تطبيق النظام األساسي.
■يجب أن يكون للمجموعات حساب مستخدم
تجريبي في النظام األساسي إلدارة البيانات.
■نسخ من أداة جمع البيانات مع إجابات (كراسات
التدريب وأدوات المدربين).
■نسخ من نموذج بطاقة النتائج الفارغة (كراسات
التدريب وأدوات المدربين).
■نسخة من كتيب إدارة البيانات واألقسام على
تعليمات ونصائح إلدخال البيانات والتعليمات
والنصائح لتحليل البيانات.

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

للميسر
مالحظة
ّ
يتم تقديم هذه الجلسة في أربعة أقسام :أ-ب-ج-د
•الجزء أ :مقدمة لتحليل بيانات تحسين بيئات التعلم معا
•الجزء ب :مقدمة إلى منصة إدارة البيانات تحسين بيئات التعلم معا
•الجزء ج :ممارسة إدخال البيانات في تحسين بيئات التعلم معا
•الجزء د :تحليل بيانات تحسين بيئات التعلم معا
عند اإلعداد لهذه الجلسة يجب الرجوع إلى كتيب إدارة البيانات :تعليمات ونصائح
إلدخال البيانات والتعليمات والنصائح لتحليل البيانات.

الجلسة الجزء أ:مقدمة إلى
تحليل بيانات تحسين بيئات التعلم معا

 ١٥دقيقة

خطوات تحليل البيانات
ما يجب فعله
■ابدأ هذه الجلسة بسؤال المشاركين« :ما بعض الخطوات التي نحتاج إلى القيام بها
عند تفسير البيانات؟»
■قم باستعراض الشريحة  ٤٩لشرح خطوات تحليل البيانات.
ما يجب معرفته
للمزيد من المعلومات:
■راجع الخطوة  3في دليل خطوة بخطوة.
■انظر التعليمات والنصائح لقسم تحليل البيانات في كتيب إدارة البيانات.
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المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

الجلسة الجزء ب :مقدمة إلى منصة
إدارة البيانات في تحسين بيئات التعلم معا

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤
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ما يجب فعله
 ٣٠دقيقة

ما يجب معرفته
الهدف من هذه الجلسة هو توفير استعراض المشاركين على المنصة وتحديد مكوناتها
الرئيسية ووظائفها الرئيسية .ولإلجابة عن التالي:

قم بالشرح للمشاركين بعض ما يقدمه النظام األساسي في الشريحة  - ٥٢راجع دليل خطوة
بخطوة وقسم دليل إدارة البيانات في دليل إدارة البيانات لمزيد من المعلومات.
قم بالشرح للمشاركين النظام األساسي عبر اإلنترنت( .إذا لم يكن هناك اتصال باإلنترنت،
فاستخدم لقطات الشاشة في الشرائح ( )٦٤-٥٤لتوفير استعراض الجمهور على النظام
األساسي)..
ما يجب معرفته

■أين يتم تخزين البيانات التي تم جمعها؟
■كيف تتم معالجة وعرض البيانات المجمعة؟
■كيف نتحرك من الخطوة  3جمع البيانات وتحليلها للخطوة  4االستجابات ومناقشة النتائج؟
ما يجب قوله
تم تطوير منصة على شبكة اإلنترنت من أجل توفير ترجمة البيانات المجمعة إلى خطط العمل.

دليل المالحة:
1.الصفحة الرئيسية :انظر ملخصا للبيانات المخزنة في النظام األساسي ،باإلضافة إلى
المخططات الجغرافية التي تعرض البلدان التي تم فيها جمع بيانات تحسين بيئات التعلم
معا.
2.اللوحات:
•أ .لمحات :االطالع على نظرة عامة عن كيفية أداء المدارس لمؤسسات إطار جودة
التعليم والمكونات الثالثة العلوية والسفلية.

يمكن أن توفر هذه المنصة القائمة على الويب جمع البيانات في الوقت الفعلي بالشكل
اآللي وتخزينها وتصور النتائج .حيث تقوم بذلك مع الحد األدنى من الوقت والموارد والقدرة
الالزمة إلنتاج التقارير الالزمة ،وتعرض النتائج بطريقة سهلة االستخدام .كما يمكن تقديم
التقارير ألصحاب المصلحة المختلفين في التعليم بما في ذلك مديري البرامج وموظفي
التعليم والممثلين المدرسيين الذين سيقومون بتصميم خطط عمل لتحسين جودة مدارسهم.

•ب .نتائج المدارس :إنشاء بطاقة النتائج الخاصة بمدرستك مع رؤية النتائج التفصيلية
لكل مدرسة بالمقارنة مع إطار جودة التعليم.
•ج .التدخل :مراجعة تأثير تدخلك واالطالع على النتائج المجمعة لجميع المدارس.

تصور النتائج المرمزة باأللوان باستخدام نظام إشارات المرور استنادا
يوفر النظام األساسي
ّ
إلى الحد الذي تحدده الوكالة استنادا إلى سياقها وما هو أكثر فائدة لها.

•د .المقارنة :قارن بين المدارس والمجموعات والممثلين والمناطق الجغرافية ببعضها
البعض مع إعالم عمليات التعلم والبرمجة.

يتم تنظيم النتائج في لوحة التحكم من خالل مستويات إطار جودة التعليم المختلفة :األسس
والمكونات والمكونات الفرعية وتسميات األسئلة.

•ه .الحدود القصوى :استكشاف األسس والمكونات الخضراء والصفراء والحمراء.
•و .االتجاهات :قارن بين كيفية تغير نتائج المدارس أو ثباتها على حالها مع مرور الوقت.
تذكير:

ال توجد نتيجة
حتى اآلن!

النتيجة قريبة!

هناك نتيجة!

تصور معلومات الدرجات بترميز األلوان (األخضر ،األصفر واألحمر) بمستويات
•اللوحات
ّ
مختلفة من إطار جودة التعليم ؛ األساسيات والمكونات والمكونات الفرعية وتسمية
األسئلة.

األحمر > %49

أصفر %69-50

أخضر > ٪ ٧٠

•توفر لوحات المعلومات خيارات تصفية مختلفة مثل مستوى اإلطار ،أو النتائج
المشروطة (أكبر أو أصغر من نسبة معينة) ،المدرسة ،السنة ،إلخ.
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المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

•يتم توفير الرسومات البيانية في لوحة المعلومات مع مساحة للمالحظات السردية
التي يمكن حفظها وإدراجها في اإلصدارات المخرجة.
•يمكن تصدير لوحات المعلومات إلى صيغ  .PDF، XLSوصيغة .WORD
3.إدخال البيانات :إلدخال بيانات أدوات جمع البيانات باستخدام اإلنترنت في تحسين بيئات
معا  -سوف تمارس عمليا في الجلسة المقبلة.
التعلم ً
4.عرض البيانات :لعرض البيانات التي تم إرسالها بالفعل (عبر اإلنترنت).
5.أدوات تجميع بيانات التصدير :أدوات تجميع بيانات التصدير للنسخة المطلوبة إلى صيغ
.PDF
6.اإلعدادات :إلضافة المستخدمين والمدارس ومشاركة البيانات وتعديل البيانات وإضافة
الوصف لألسئلة وما إلى ذلك.

ارجع إلى قسم دليل النظام األساسي إلدارة البيانات في كتيب إدارة البيانات.

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

•تسمح لوحات المعلومات بتتبع التقدم على مدار الوقت (جوالت جمع البيانات).

ما يجب فعله

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤
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الجلسة الجزء ج :ممارسة إدخال
البيانات في تحسين بيئات التعلم معا

 ٣٠دقيقة

ما يجب معرفته
في هذا التمرين سيتم إعطاء المشاركين نسخا مطبوعة من أداة واحدة لجمع البيانات مع
إجابات ،وسيطلب منهم إدخال هذه اإلجابات في منصة إدارة البيانات.
الهدف من هذا التمرين هو أن يتعرف المشاركون على أخطاء جمع البيانات الشائعة والتحديات
التي قد يواجهونها عند إدخال البيانات.
ما يجب فعله
■تقسيم المشاركين إلى مجموعات تتكون من ثالثة إلى أربعة أشخاص.
■امنح كل مجموعة نسخة من أداة جمع البيانات التي تمت إجابتها (انظر كراسة التدريب
وأدوات المدربين).
■امنح كل مجموعة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم (لهذا الغرض ،تأكد من إضافة
«مستخدم قيد االختبار» واحد قبل التدريب).
■اشرح أن كل مجموعة ستدخل البيانات في النظام األساسي  20 -دقيقة.
ما يجب معرفته
بعض التحديات التي سيواجهها المشاركون خالل تمرين عملية إدخال البيانات:
■في بعض الحاالت ،يبدو اإلصدار الورقي ألدوات جمع البيانات مختلفا عن األدوات
الموجودة في النظام األساسي  -تظهر بعض األسئلة على هيئة مربع نص واحد على
الورق بينما في النظام األساسي نحتاج إلى إضافة (باستخدام الزر « )»+كل عنصر في
مربع منفصل (إلنشاء قائمة) .على سبيل المثال ،السؤال رقم × في أداة الطالب :ما
نوع األنشطة أو المنهجيات التي تستخدمها بانتظام في دروسك؟
■يتم تقديم أنواع أسئلة مختلفة وربما جديدة في هذا النظام األساسي من أنظمة أخرى،
على سبيل المثال متعددة األرقام والتي يتم إنشاؤها للمقابالت الجماعية لتسجيل #
من المستجيبين الذين أجابوا عن كل خيار لإلجابة ؛  #الذين أجابوا بـ «نعم» و  #الذين
أجابوا بـ «ال» ،بدال من وضع عالمة في كال المربعين أو العمل للحصول على إجماع من
المستجيبين.

ILET

المحتويات

رجوع

الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

■ال يتم اإلجابة عن بعض األسئلة وفقا للنوع الذي تم تصميمه .على سبيل المثال ،يتم
تحديد إجابات متعددة على الورق ،بينما يقبل النظام األساسي اختيارا واحدا فقط (زر
االختيار) .مثال آخر هو عندما يتم وضع «التحقق» على «نعم» عندما يكون المتطلب هو
كتابة «رقم» في خانة الذين قالوا نعم ،على سبيل المثال «( »6الرقم المتعدد كما هو
موضح أعاله).
■عدد اإلجابات (الرقمين المتعدد # ،الذين قالوا «نعم») أكبر أو أقل من العدد اإلجمالي
للمشاركين دون أي مالحظات في مربع التعليق يشرح السبب (على سبيل المثال مغادرة
أحد مقدمي اإلجابات  /الحضور متأخر).
■ال يمكن إرسال النموذج الذي تم إدخاله على النظام األساسي إلى المخدم دون استكمال
جميع الحقول المطلوبة ،ولكن يرجى أيضا مالحظة أن بعض األسئلة المطلوبة غير
موجودة في النسخة الورقية.
■بعض النصوص غير واضحة و  /أو غير قابلة للقراءة.
ما يجب فعله
ارجع إلى التعليمات والنصائح الخاصة بقسم إدخال البيانات في كتيب إدارة البيانات.

■امنح كل مجموعة نسخة من نموذج بطاقة النتائج الفارغة.
■اشرح أن كل مجموعة ستكون مسؤولة عن مؤسسة واحدة.
■تحصل كل مجموعة على  20دقيقة لتحليل أساسها وملء بطاقة النتائج وفقا لذلك.
■تشجيع المقارنة بين أدوات جمع البيانات والمجموعات والمكونات وما إلى ذلك.
■مناقشة وملخص الجلسة  10 -دقائق
ما يجب معرفته
■لن يكون هناك عرض تقديمي .الغرض من هذا التمرين هو أن يصبح المشاركون أكثر
دراية بالعملية بين إدخال البيانات والتعليقات.
ما يجب قوله
■قل للمشاركين« ،لقد قمنا اآلن بوضع أسس البرمجة ،هذه الخطوة المعروفة باسم
تحليل البيانات وتطوير بطاقة النتائج» تحدث بين التقييم (جمع وإدخال البيانات) والبرمجة
(االستجابات واالستجابات وتطوير وتنفيذ خطة تطوير المدرسة).

ما يجب قوله
■كيف سارت األمور؟
■المناقشة والتفكير بين المجموعات لمدة  5دقائق.

الجلسة الجزء د :تحليل
بيانات تحسين بيئات التعلم معا

 ٣٠دقيقة

ما يجب فعله
■في هذا التمرين ،اشرح باختصار كيف تقوم المنصة بإنتاج لوحات المعلومات وتوضيح
األلوان (األخضر واألصفر واألحمر) والدرجات.

ملخص الجلسة

 ٥دقيقة

في نهاية الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط األساسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية على
لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا.

■اعرض كيف يمكن إنشاء بطاقة النتائج من لوحة معلومات «نتائج المدرسة” .تتوفر
معلومات تفصيلية عن ذلك مع كيفية إنشاء بطاقة نتائج المدرسة في قسم إنشاء
بطاقة النتائج في دليل إدارة البيانات.

في هذه الجلسة نظرنا بالتفصيل في إدارة البيانات .نظرنا بالتفصيل في معالجة البيانات وما
الذي ينطوي عليه إدخال البيانات وكيف تتم معالجة النتائج ليتم إنشاء تقرير النتائج.

■قدم مثاال على بطاقة النتائج.

نقاط التعلم األساسية .اسأل“ ،هل لديك أي معرفة  /مفهوم جديد؟“

■التقسيم إلى أربع مجموعات.
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الجلسةMenu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :١فهم االستبيانات

 :٢االستعداد

 ٢دليل جلسات التدريب

 :٣ممارسة جمع البيانات

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :٤إدخال البيانات وتحليلها

ملخص اليوم 2
أشكركم مرة أخرى على المشاركات والمشاركة الرائعة اليوم من الجميع.
لقد غطينا الكثير من المفاهيم اليوم.
على وجه الخصوص ...
■فحص أدوات االستبيانات بالتفصيل .حيث نظرنا إلى مميزات أدوات جمع البيانات ،وكيف
يتم تنظيمها ،وأنواع األسئلة التي يسألونها ونوعية األشخاص .درسنا الروابط المباشرة بين
أدوات جمع البيانات و إطار جودة التعليم.
■مررنا بخطوات االستعداد لجمع البيانات بما في ذلك تنظيم المجموعات عن طريق أخذ
العينات ،ونفهم اآلن من يجب أن يكون المشاركين ولماذا.
■ممارسة جمع البيانات  -سنحت لنا الفرصة لممارسة عملية جمع البيانات فعليا حتى أصبح
لدينا اآلن فهما جيدا لجميع أدوات جمع البيانات وأفضل طريقة لمقاربة جمع البيانات للحصول
على بيانات موثوقة وجودة.
■إدخال البيانات وتحليلها  -نظرنا بالتفصيل فيما يتعلق بإدخال البيانات ومعالجة البيانات وتوليد
تقرير النتائج.
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رجوع

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 ٢دليل جلسات التدريب

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

اليوم 1

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :4االنتهاء من التدريب والختام

اليوم 3
الجلسة االفتتاحية:
الترحيب

الجلسة 1

15
دقيقة

٣٠

مقدمة لالستجابات وخطة تطوير
المدرسة

دقيقة

الجلسة 2

١٢٠

مالحظات حول النتائج وجلسة
مناقشة

دقيقة

الجلسة 3

١٢٠

تخطيط تحسين المدارس

دقيقة

الجلسة 4
االنتهاء من التدريب واختتامه

الجلسة 5
االنتهاء من التدريب  -التقييمات
والشهادات والشكر

االنتهاء من التدريب
اختتام التدريب

٣٠
دقيقة
٣٠
دقيقة
٥
دقيقة

تهدف هذه الجلسة االفتتاحية إلى تحية الجميع بحرارة في اليوم األخير  -اليوم الثالث .وهنا
أيضا التعلم السابق ونوضح جدول أعمال اليوم  ،اإلحماء  ،واالستعداد للجلسة
نلخص ً
األولى.
يستكشف المشاركون في هذه الجلسة الخطوات التالية للتغذية المرتدة و  ، SIPويفهمون
المبدأ الرئيسي لسبب أهمية هذه الخطوات .وهذا يشمل ذكر الرابط بالمشاركة في كل
خطوة.
في هذه الجلسة  ،ننظر إلى هيكل وعملية اجتماع االستجابات و مناقشة النتائج .سيتعلم
أيضا العالقة بين جمع و تحليل البيانات  ،وبطاقات النتائج وجلسة االستجابات و
المشاركون ً
مناقشة النتائج.
بإتمام هذه الجلسة  ،يعرف المشاركون الغرض من و عملية تطوير خطة تطوير المدرسة .SIP
لدى المشاركين فهم لكيفية تسهيل التعاون مع فريق خطة تطوير المدرسة  SIPلتطوير هذه
أيضا على تحديد نقاط القوة في المدرسة  ،باإلضافة إلى نقاط الضعف
الخطة  .SIPسنعمل ً
والثغرات في بيئة التعلم الجيدة .نستخدم كل هذه المعلومات كأساس لبدء تحديد أولوياتنا
لتحسين المدرسة.
ماذا غطينا في ثالثة أيام؟ ما هو مستوى فهمنا ومعرفتنا وثقتنا إلدارة ودعم حزمة تحسين
ً
معا  ILETاآلن؟
بيئات التعلم

وأيضا عرض التدريب بشكل عام  ،مع
ً
هنا نلتقط فهم المشاركين  ،والفجوات في التعلم ،
توصيات لتحسينه في المستقبل.

ً
شكرا لمساهمة ومشاركة الجميع .قم بإنهاء التدريب بشكل رسمي  ،صورة جماعية  ،مشاركة
وداعا اآلن!
وسائل االتصال ،
ً

 :5االنتهاء من التدريب
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المحتويات

رجوع

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :4االنتهاء من التدريب والختام

 :5االنتهاء من التدريب

اليوم :3

الجلسة االفتتاحية
الجلسة

التحية الصباحية ،الترحيب ومقدمة إلى اليوم الثالث.

الهدف

استئناف ومراجعة وتقديم جدول أعمال لليوم .3

الزمن

 15دقيقة (بما في ذلك أنشطة تحفيز الطاقة 5
دقائق).

المواد واإلعداد

■تقديم جدول األعمال لليوم الثالث :
“سنقوم اليوم بالعمل على الخطوات المتعلقة
بكيفية التعاون والعمل مع مجتمع مساحة التعلم
حول مشاركة النتائج من جمع البيانات ،باإلضافة
إلى كيفية استخدامنا لهذه النتائج لتطوير خطط
التطوير لمساحة التعلم .سنركز على العملية
واألدوات والقوالب على كيفية القيام بذلك،
وكذلك كيفية التعاون والعمل بشكل وثيق
مع مساحة التعلم  -الطالب ومدراء المدارس
والمعلمين وأولياء األمور  -لتحقيق األهداف“.

■إرشادات أو سياسات أو أدوات وطنية أو محلية
حول خطة تطوير المدارس.
■بطاقة نتائج المدرسة.
■ملصق خطة تطوير المدارس (لكل من البالغين
واألطفال)
■سوف تحدد نغمة التدريب اليوم ،لذا تذكر أن تكون
دافئا وكن متحمسا ومشجعا .سوف يكون مزاج
المشاركين انعكاسا كامال عليك.
■نرحب بالمجموعة مرة أخرى إلى التدريب.
■لنبدأ اليوم  3مع أنشطة تحفيز الطاقة المناسبة .
■قد يشعر المشاركون بالتعب  -فقط عندما تكون
األمور مثيرة مع التخطيط .هذا جزء مهم من
العملية لذا حاول إبقاء األشياء حيوية!
نلق نظرة سريعة على التعلم من األمس.
■دعونا
ِ
كيف وصلنا إلى ما نحن عليه اآلن؟
■تحقق من الملخصات وأي مالحظات تم إنشاؤها
في محطات التوقف.

للميسر
مالحظة
ّ
■إبقاء الجميع متحمسين مع الحفاظ على تدفق الطاقة.
■تلخيص  /مراجعة اليوم الثاني.
■استعراض جدول األعمال لليوم الثالث.
تنس مراجعة محطات التوقف.
■ال َ
■تجهيز المواد لجميع الجلسات اليوم.
■أنشطة لتحفيز الطاقة!
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رجوع
المادة التقديمية

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس
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 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :4االنتهاء من التدريب والختام

 :5االنتهاء من التدريب

الجلسة :١

مقدمة لالستجابات
وخطة تطوير المدرسة
الهدف

معرفة المشاركين تدفق الخطوات التالية من
االستجابات و خطة تطوير المدارس وفهم المبدأ
الرئيسي في كون هذه الخطوات مهمة .مع ذكر
االرتباط بالمشاركة في كل خطوة.

الزمن

 30دقيقة التقديم واألسئلة

المواد واإلعداد

لم تقم بعد بإضافة هذه إلى الشريحة ،ستقوم
بإضافتها ،يجب النسخ من األنواع السابقة.

للميسر
مالحظة
ّ
تدور جلسة التعليقات حول المساءلة أمام مجتمع مساحة التعلم لمشاركة النتائج:
1 .لتوضيح الثغرات ونقاط القوة في مساحة التعلم.
2 .لمناقشة النتائج وإجراء حوار ال سيما حيث قد يكون هناك مجال لالستياء وآراء
مختلفة حول النتائج.
3 .الحصول على منصة مشتركة للبدء منها عندما نبدأ في تخطيط تحسين
المدارس لشرح األساس والسبب لكل ما نقوم به في خطة التحسين على
مستوى مساحة التعلم.

ما يجب قوله
يقدم معظم هذه الجلسة معلومات ويبين كيفية ربط عملية جمع البيانات وتحليلها مع
الخطوات من استجابات النتائج وتطوير خطة التحسين على مستوى المدرسة .ستنتقل
الجلسات التالية إلى الخطوات بمزيد من التفصيل.
عادة ما تتميز برامج خطة تطوير المدرسة القوية بثالثة عناصر:
■مهام محددة :ما الذي سيتم القيام به ومن الذي سيقوم به
■الوقت :متى سيتم ذلك
■تخصيص الموارد :األشخاص والميزانية وما الموارد المتاحة لكل نشاط
ما يجب فعله
لتقديم هذه الجلسة ،يمكنك استخدام برنامج  ،PowerPointأو يمكنك شرح النقاط
ومناقشتها مع المشاركين .فيما يلي الرسائل الرئيسية التي يمكنك بناء جلسة العمل عليها:
■اعرض النظرة العامة حيث يوجد رابط بين جمع البيانات ومالحظات النتائج و خطة تطوير
المدرسة (من دليل خطوة بخطوة).
ما يجب قوله
اآلن ،هناك مشكلتان رئيسيتان نريد ذكرهما على الفور عندما نبدأ هذه العملية:
■هذا البرنامج قائم على مساحة التعلم ،حيث يعتبر ذلك قوة البرنامج أيضا .ويتناول
االحتياجات الحقيقية في مساحة التعلم بناء على التقييم .وهذا يعني أيضا أن عملية
التعليقات وتنمية خطة تطوير المدرسة ستحتاج إلى وقت تخطيط في كل مساحة
تعليمية .كيف تطبيق ذلك سيكون مناقشة الفريق .حيث إن الفوائد الطويلة األجل
للمشاركة النشطة من الجميع في هذه المرحلة سوف تستحق الوقت المكثف الذي تنفقه
في هذه المرحلة األولية من البرنامج.
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المادة التقديمية

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

■التعليقات التي تم التوصل إليها وتخطيط خطة تطوير المدرسة تعطي مساحة كبيرة
لوضع السياق .لدينا في دليل خطوة بخطوة الخطوط العريضة لطرق مختلفة إلجراء
جلسات لالستجابات وتطوير خطة تطوير المدرسة اعتمادا على طريقة التنفيذ التي
تستخدمها .سترى هذا في غضون دقيقة .حيث إن “الكيفية” ستكون إلى حد كبير وفقا
لسياقك.
نلق نظرة على الخطوات
اآلن وقد أكملنا جمع البيانات وإدخال البيانات وتحليل البيانات ،دعونا
ِ
التالية
ما يجب فعله
■في لوحة فليب شارت أو برنامج  ،PowerPointاعرض نظرة عامة على العملية .إذا كنت قد
اخترت طريقة التنفيذ الخاصة بك ،فأنت ستشرح ذلك فقط .إذا لم تكن قد قمت بذلك ،أو
كنت تقوم بتدريب المدربين ،فاعرض النظرة العامة الشاملة مع شرحها .ثم ارجع إلى دليل
خطوة بخطوة للحصول على الشرح.
ما يجب قوله
■اليوم ،نحن نتحرك من التقييم إلى البرمجة المستنيرة .حيث نتج تحليل البيانات في بطاقة
النتائج .باألمس (اليوم  )2قد تتذكر أننا أكملنا نسخة سريعة من هذا.
■سوف يتم تبادل المعلومات ،وردود فعل النتائج مع كل مساحة تعليمية فردية وكذلك مع
شركاء التعليم المعنيين في حاالت الطوارئ وأصحاب المصلحة.
■لماذا نتخذ هذه الخطوة ونشارك المعلومات والنتائج من التقييم؟
■نريد التحقق من صحة البيانات مع مجتمع مساحة التعلم .وهذا يستلزم أيضا شرح النتائج
إذا كانت هناك أسئلة أو قضايا مثيرة للقلق إلخ .الفكرة هي فتح حوار وفهم النتائج حقا.
هذا يعني أنه يتعين عليك االستعداد جيدا قبل تقديم النتائج إلى مجتمع المدرسة.
■جلسة استجابات النتائج تكون عادة لمدة  4-3ساعات .سيتم إكمالها مع الطالب في
مجموعة واحدة ومع البالغين في مجموعة مختلفة .نوصيك بإجراء هذه الجلسة مع كل
مساحة تعليمية فردية (على سبيل المثال :ال تقم بتجميع المدارس أو مساحات التعلم
معا لهذا النشاط) ،حيث قد تختلف النتائج ويجب أن تكون خطط التطوير على مستوى
ً
المدارس الفردية.

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس
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 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :4االنتهاء من التدريب والختام

 :5االنتهاء من التدريب

■يرجى مالحظة أنه ما لم يتم تنفيذ اإلصدارة «السريعة الخفيفة» فإن استجابات النتائج
وتطور خطة تطوير المدرسة سيكونان تحديا في نفس اليوم (إذا كنت تعرف أنك ال تقوم
باستخدام اإلصدارة السريعة الخفيفة يمكنك تخطي هذه المعلومات حيث إنها قد تؤدي
إلى االرتباك أكثر).
ما يجب فعله
اترك للمشاركين بعض الوقت للتفكير في النقاط التي ناقشتها حتى تتمكن من الحصول
على حلول وأنشطة جيدة عند الوصول إلى محادثات خطة تطوير المدرسة.
ما يجب قوله
اآلن لديك فهم وإثبات (ولكن ليس بالضرورة موافقة كاملة) على النتائج والخطوة التالية هي
استخدام النتائج في تخطيط مساحة التعلم.
فيما يختص هذه الخطوة باسم استجابات النتائج ،ستجد إرشادات جيدة في دليل خطوة
بخطوة .يقدم الدليل أفكارا واضحة حول كيفية توفير المناقشة في مساحة التعلم وأداة
بطاقة النتائج.
لكل جلسة ،يجب أن تبدأ دائما بتقديم نفسك ،وجولة تقديمية مع المشاركين .ستنتقل بعد
ذلك إلى الموافقة المستنيرة (راجع الخطوة  1ب في دليل خطوة بخطوة).
استنادا إلى وضع التنفيذ ،سيكون لديك على األرجح جلسة للطالب وأخرى للبالغين .تعتبر
حتميا .على األرجح ستكون االستجابات على مستوى
أمرا
ًّ
مشاركة الفاعلين في مساحة التعلم ً
االستشارات .عندما تنتهي من االستجابات في مكان التعلم والتحقق من صحة النتائج مع
المجتمع المدرسي وتناقش النتائج معهم ستنتقل إلى خطة التحسين.
من المرجح أن تتم خطة التحسين مع فريق خطة تحسين المدارس أو فريق خطة تطوير
المدرسة .إذا كان هناك بالفعل فريق خطة تطوير المدرسة في مكان التعلم قد تستفيد على
األرجح من هذا .إذا لم يكن هناك فريق فهناك عدة طرق لتطوير فريق خطة تطوير المدرسة
الخاص بك .يقدم لك الدليل خطوة بخطوة (القسم  5أ) نصائح وإرشادات حول كيفية القيام
بذلك ولكن تذكر أن كل ذلك في سياقات محددة للغاية.
عندما تبدأ بتطوير خطة تطوير المدرسة ،تكون قد قمت بالفعل بمشاركة النتائج والتحقق منها،
لذا يجب أن يكون هذا واضحا للجميع .لذلك ال تحتاج إلى االنتقال إلى مناقشات حول النتائج
الفعلية.

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

ستحدد الفرق ما الثغرات التي يريدون العمل عليها ،ثم تبادل األفكار والنشاطات والحلول
لهذه األفكار .إذا كنت ،كفريق برنامج ،قد قررت بالفعل أنك ستقوم بتدريب المعلمين ،أو
برنامج قواعد السلوك أو أنشطة البرنامج األخرى في جميع أماكن التعلم فإن هذا هو الوقت
المناسب لتوضيح ذلك .ال يحتاج فريق خطة تطوير المدرسة إلى معالجة وتحديد المجاالت التي
يعمل عليها مع جميع مساحات التعلم.

اليوم ٢

اليوم ٣

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس

 :4االنتهاء من التدريب والختام

 :5االنتهاء من التدريب

بعد تطوير واستكمال خطة تطوير المدرسة في مساحة التعلم ،يجب عليك نشر الخطة
لآلخرين :جميع المعلمين وجميع الطالب وأولياء األمور .يمكن القيام بذلك بعدة طرق مختلفة
اعتمادا على االرتباط حتى هذه النقطة .سيعطيك دليل خطوة بخطوة فكرة عن الكيفية ولكن ال
تتردد في اإلبداع من نفسك.

استخدم نموذج خطة تطوير المدرسة .اشرح للفريق المكونات المختلفة:
•المكون الذي ترغب في توضيحه (بناء على تحديد األولويات من الفجوات والتحديات).
•أي نشاط.
•الموارد :البشرية والمالية على حد سواء.
•الجدول الزمني والشخص المسؤول.
لقد اقترحنا خمس قواعد ذهبية لخطة التحسين التي نعتقد أنها قد تدعم عملك:
القواعد الذهبية في خطة تطوير المدرسة
أعط األولوية لثالثة أو خمسة كحد أقصى من
1 .ال يمكنك القيام بذلك دفعة واحدة ِ -
األنشطة لتبدأ بها.
2 .التركيز على مجموعة من التدخالت الناعمة والصلبة .يجب أن يكون لجميع برامج خطة
تطوير المدارس تدخالت تركز على الطفل والتي تؤثر على الرفاهية والحماية وإمكانات
التعلم وتتجنب التكيف مع البنية التحتية فقط.
3 .التخطيط الجيد لـ «من وكيف»  -كيف يمكنك تنفيذ النشاط ومن سيشارك؟
4 .أنت لست وحدك! يجب أن تكون خطة تطوير المدرسة عملية قائمة على المشاركة .تأكد
من أن العملية لها مشاركة هادفة ومتوازنة بين الجنسين ،بما في ذلك من الطالب .هذا
ال يعني أن الطالب يقومون بالعمل فقط ،بل هم أيضا جزء من عملية صنع القرار «ماذا
وكيف”.
5 .الموارد :على الرغم من وجود ميزانية لتنفيذ خطة تطوير المدرسة ،ضع في اعتبارك أن
هناك موارد أخرى ذات قيمة مساوية لألنشطة ،مثل مساهمة المتطوعين من المجتمع،
والمنح المدرسية (حسب السياق) ،والمواد المتاحة في المحيط الخ
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ملخص الجلسة

 ٥دقيقة

في نهاية الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط األساسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية على
لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا.
يمكنك أن تقول….
«في هذه الجلسة ،نظرنا في االستجابات والتعليقات التي تتعلق بالمساءلة أمام مجتمع مساحة
التعلم.
تتضمن االستجابات مشاركة النتائج مع المجتمع.
لقد رأينا أن التعليقات هي فرصة لـ:
1 .إظهار الثغرات ونقاط القوة في مساحة التعلم.
2 .مناقشة النتائج وإجراء حوار ال سيما حيث قد يكون هناك مجال لالستياء وآراء مختلفة حول
النتائج.
3 .أن يكون لديك منصة مشتركة للبدء منها عندما نبدأ في خطة تحسين المدارس مع توضيح
األساس والسبب لكل ما نقوم به في خطة التحسين على مستوى مساحة التعلم“ .
نقاط التعلم األساسية .اسأل“ ،هل لديك أي معرفة  /مفهوم جديد؟“
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الجلسة :٢

مالحظات حول
النتائج وجلسة مناقشة
الهدف

الزمن
المواد واإلعداد

يعرف المشاركون غرض وعملية تطوير خطة تطوير
المدارس .يتعرف المشاركون على كيفية تسهيل
التعاون مع فريق خطة تطوير المدارس والتعاون معه
لتطوير خطة تطوير المدارس.

للميسر
مالحظة
ّ
هذه الجلسة لها تمرين عملي على أساس األطفال والبالغين .إذا كنت تقوم
معا ،فمن المستحسن أن تحاول
بهذه الجلسة لفريق تنفيذ تحسين بيئات التعلم ً
تكييف الجلسة إلى طريقة التنفيذ ،إذا تم تحديد ذلك .على األرجح سيظل بإمكانك
تضمين األطفال لكن المجموعة الخاصة بك ستبدو مختلفة قليال إذا كنت تقوم
بتنفيذ اإلصدار القياسي أو السريع ،وفي هذه الحالة تعني مع أو بدون أولياء
األمور.
إذا كنت تقوم بتدريب المدربين ،فنوصيك باستخدام اإلصدار القياسي كنقطة
للممارسة.

هذه الخطوة هي متابعة طبيعية لجلسة التعليقات.
واآلن بعد أن جمعنا الكثير من المعلومات ولدينا آراء
المجتمع ،يمكننا اآلن تحديد (أو تعريف) نقاط القوة
في المدرسة ونقاط الضعف والفجوات .يمكننا
استخدام كل هذه المعلومات كأساس للبدء في
تحديد أولوياتنا للتحسين الدراسي.

■المشاركة.

 120دقيقة

ما يجب معرفته

■بطاقة النتائج (جاهزة).
■لوحات فليب شارت وأقالم ماركر.
■دليل خطوة بخطوة (كامل ،أو الخطوة .)4
■التعليقات المقترحة على جدول األعمال (من دليل
خطوة بخطوة ).
■نماذج أخرى ذات صلة؟

النقاط الرئيسية لهذه الجلسة هي:
■التخطيط وإجراء جلسة االستجابات.
■االتصاالت.

في هذه الجلسة سوف يمارس المشاركون كيفية التخطيط لجلسة االستجابات والتعليقات
باإلضافة إلى ممارسة جلسة االستجابات على النتائج .هناك أيضا وقتا طويال تماما في
النهاية لمناقشة المشاكل واالعتبارات في تقديم االستجابات والتعليقات.
تستغرق هذه الجلسة  2ساعة ( 120دقيقة) ويتم تنظيمها بالطريقة التالية:
■مقدمة سريعة 5 :دقائق.
■االستعداد لجلسة االستجابات والتعليقات 45 :دقيقة.
■الممارسة  /لعب األدوار 40 :دقيقة.
■المناقشة العامة 25 :دقيقة.
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الجزء  :2نشاط العمل الجماعي:
تحضير جلسة االستجابات والتعليقات

 ٥دقيقة

ما يجب قوله
■جلسة االستجابات للنتائج هي المفتاح لتبادل النتائج والتحقق من صحة النتائج .مهمتك
الرئيسية هي عقد جلسة تعرض النتائج وتفتح حوارا لضمان فهم هذه النتائج.
■سيكون عليك التخطيط واالستعداد بشكل جيد لجلسة االستجابات والتعليقات .وهذا
يشمل ما يلي:
•حدد نمط التنفيذ الذي يجب تنفيذه :قياسي أو سريع أو سريع خفيف .إذا كان الفريق
قد قرر بالفعل ،فذكّر المشاركين بأحدهم وماذا يترتب على ذلك.
•كن على استعداد جيدا للنتائج ،بما في ذلك تفاصيل كل مؤسسة (إدخال البيانات
وتحليلها) .سيكون هذا هو المفتاح لك خالل جلسة االستجابات.
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 :5االنتهاء من التدريب

 ٤٥دقيقة

ما يجب قوله
■سوف تعمل اآلن في مجموعات ،وهذا النشاط له ثالثة أجزاء.
■سيكون لديك بعض الوقت إلعداد جلسة استجابات للنتائج ،ومن ثم سوف تتدرب على
إجراء جلسات تدوين المالحظات مع المجموعات األخرى ،بناء على ما قمت بإعداده ،ثم
في النهاية سنجري مناقشة في نهاية الجلسة.
■سوف تعمل في أربع مجموعات ،بحد أقصى ستة أشخاص.
■مجموعتان ستوفران التخطيط واالعداد لجلسة استجابة للنتائج مع األطفال ،كما أن
مجموعتين ستوفران التخطيط واإلعداد لجلسة استجابة للنتائج مع البالغين.

•قم بإعداد الجدول جيدا للجلسة .يمكن أن يستغرق األمر من  4 - 3ساعات في كل
مساحة تعليمية .كن واضحا بشأن األنشطة والمعلومات التي تشاركها واألدوار
والمسؤوليات خالل الجلسة.

■سيتم منحك بطاقة النتائج التي قمنا بملئها كمثال .يمكنك أيضا استخدام دليل خطوة
بخطوة والنماذج لجلسة االستجابات والتعليقات.

•باإلضافة إلى إعداد مالحظات النتائج والنتائج ،يجدر أخذ الوقت للتحدث من خالل
اإلعداد لكيفية عمل الفريق :إدارة القضايا الصعبة  /الحساسة في النتائج (ال سيما
االختالفات) وإدارة التوقعات بشأن ما سيكون شكل المسار إلى األمام والتحدث من
خالل المواقف المحتملة التي قد تحدث وكيفية إدارة التوقعات.
•إعداد الخدمات اللوجستية للجلسة .نحن ال نستعرض هذا هنا في هذا التدريب (يرجى
االطالع على دليل خطوة بخطوة أثناء التحضير) .نحن على يقين من أن لديكم جميعا
خبرة كبيرة في تنظيم االجتماعات مع مساحة التعلم ،ومع ذلك نعتقد أن قائمة التحقق
مفيدة دائما ،نظرا لسهولة نسيان التفاصيل الصغيرة في يوم مزدحم.
•تحتاج إلى اثنين من الميسرين للعمل مع الطالب ويفضل أن يعمل اثنان مع البالغين
ولكن في هذا التمرين قد يكون أحد الميسرين كافيا.

•

■ستقوم اآلن بإعداد جلسة استجابات وتعليقات على النتائج .يجب عليك مراعاة المشاكل
التالية:
•كيف يمكنك تنظيم جلسة استجابات وتعليقات مع المجموعة المخصصة لك؟
•ما النتائج الرئيسية التي تقدمها وكيف تقدمها؟
•ما النتائج العميقة التي ستقدمها وكيف؟ (استخدم بطاقة النتائج ودليل خطوة بخطوة).
ما يجب فعله
ستقوم بإعداد الجلسة بأكملها .ثم ستتاح لكل مجموعة الفرصة لممارسة القليل مما أعدته.
في هذا ،ستقوم كل مجموعة بتوفير جلسة لمجموعة أخرى ،بالطريقة التالية:
ستقوم المجموعات  Aو  Cبإعداد جلسة للطالب ،وستقوم المجموعات  Bو  Dبإعداد جلسة
للبالغين .بعد ذلك ،ستتخذ هذه الممارسة شكال من أشكال تمثيل األدوار ،حيث ستتمكن من
تجربة جلسة االستجابات.
•المجموعة Aستوفر جلسة للطالب .المجموعة  Bستكون الطالب .بعد ذلك ستقوم
المجموعة  Bبتوفير الجلسة للبالغين ،حيث ستكون المجموعة Aهي البالغين.
•المجموعة  Cستوفر جلسة للطالب .المجموعة  Dستكون الطالب .بعد ذلك ستقوم
المجموعة  Dبتوفير الجلسة للبالغين ،حيث ستكون المجموعة  Cهي البالغين.

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

سيكون لكل مجموعة تقديم عدد اثنين من الميسرين .بقية المجموعة ستكون مراقبين.
المجموعة األخرى ستكون المشاركين .فمثال:
المجموعة  Aستعقد جلسة مالحظاتها مع اثنين من الميسرين والمراقبين الباقين .في حين أن
المجموعة  Bستكون الطالب الذين يشاركون في الجلسة.
سيكون لديك  15-10دقيقة لممارستك .بعد االنتهاء من مجموعة واحدة ،سيكون أمامك ثالث
دقائق لكتابة انعكاسات قليلة في دفاتر المالحظات .ثم تبدأ المجموعة التالية في التقديم /
الممارسة.
ستحدث هذه الممارسة في نفس الوقت (إذا كان لديك اثنان من الميسرين)  -لذلك ستقوم
المجموعات  Aو  Bبالتقديم  /الممارسة لبعضها البعض ،بينما تقوم المجموعتان  Cو D
بنفس الشيء.
ما يجب قوله
ستحصل على  45دقيقة للتحضير يليها تمثيل األدوار .في النهاية ،نجتمع جميعا لمناقشة
تجاربنا .ولذلك لن تناقش في مجموعات صغيرة ،ولكن يتم تدوين المالحظات ثم نناقش في
مجموعات صغيرة.
للميسر ،بعد أن يكون الفريق قد أعد لحوالي  25 - 20دقيقة ،اطلب
يرجى مالحظة أنه بالنسبة
ّ
منهم التركيز بشكل خاص على ما يلي:
•مجموعة  Aالطالب  -االستجابات على األساس .2
•مجموعة  Bالبالغين  -االستجابات على األساس .3
•مجموعة  Cالطالب  -االستجابات على األساس .2
•مجموعة  Dالبالغين  -االستجابات على األساس .3
تقض وقتا في الموافقة المستنيرة.
ِ
* ال

اليوم ٢

اليوم ٣

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس
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 :4االنتهاء من التدريب والختام

الجزء  :٣ممارسة جلسة االستجابات

 :5االنتهاء من التدريب

 ٥دقيقة

ما يجب فعله
تذكير المجموعات بالتعليمات .ستقوم المجموعات بأداء أدوارها.

الجزء  :٤مناقشة عامة

 ٥دقيقة

ما يجب فعله
المناقشة والرسائل الرئيسية على االستجابات للنتائج .لكن يجب أن تكون واضحا بأن هذا ليس
تقييما آخر!
افتح الحوار مع المشاركين الذين يشاركون قليال من تجربتهم.
ما يجب قوله
ربما لدى المراقبين بعض األشياء التي يريدون مشاركتها؟ كيف يشعر الميسرون ،كيف شعر
المشاركون؟
ما يجب فعله
تأكد من عدم توجيه االتهامات ،فهذه مساحة آمنة .ال يتعلق األمر بجلسة كاملة من
االستجابات ،ولكن الوعي بأن هناك العديد من المشاكل والمعضالت التي قد تواجهها في
اجتماع مالحظات النتائج.
ما يجب قوله
■االستجابات على النتائج ليست مجرد وضع جدول أعمال وإعداد المحتوى والمواد
للجلسات ،ولكن أيضا مهارات التواصل والتفاوض إلى حد ما ،والحوار مع المجتمع.
■كيفية توصيل النتائج التي قد ال تكون قوية جدا بطريقة تتسم بالثقة ولكن االحترام.
■إدارة التوقعات ،كن واضحا بشأن ما يمكنك القيام به كفريق وما ال يمكنك القيام به .كن
واضحا أنه في الجولة التالية مع تطوير خطة تطوير المدرسة يجب أن تكون واقعيا وأن
يكون لديك تواصل شفاف .الخطر المباشر مع المشاركة هو توقع أننا قد نكون قادرين
على القيام بكل شيء .كن صادقا وشفافا وواضحا.

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

■إن فهم هذا اإلعداد مهم جدا في هذه المرحلة مع التخطيط  /التحضير ألحداث غير متوقعة
خالل الجلسة .ال يمكنك دائما التخفيف عن األحداث ولكن ناقش مسبقا كيف تريد أن
يستجيب الفريق لحدث معين.
■تعتمد االستجابات والتعليقات على جمع البيانات والنتائج.
■في التواصل  /الجلسة  /األنشطة في اجتماع االستجابات للنتائج ،ما برأيك الذي يجب
فعله وما بعض التحديات التي قد تواجهها؟ كيف يمكنك التخطيط إلدارة هذه التحديات
بشكل أفضل (ليس بالضرورة التخفيف من حدتها)؟

ملخص الجلسة

 ٥دقيقة

في نهاية الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط األساسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية على
لوحة فليب شارت بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا.
نقاط التعلم األساسية .اسأل“ ،هل لديك أي معرفة  /مفهوم جديد؟”

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :4االنتهاء من التدريب والختام

 :5االنتهاء من التدريب
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رجوع

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

82

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

الجلسة :٣

تخطيط تطوير المدارس

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :4االنتهاء من التدريب والختام

 :5االنتهاء من التدريب

للميسر
مالحظة
ّ
إذا قرر فريق البرنامج بالفعل على طريقة التنفيذ الستخدامها ،فيجب أن تأخذ ذلك
كنقطة انطالق لجلستك.
تهدف هذه الجلسة إلى التعرف على خطة التطوير وكيفية تنظيم العمل مع
مساحة التعلم وتجربة نموذج خطة التطوير.

الهدف

الزمن
المواد واإلعداد

يعرف المشاركون غرض وعملية تطوير خطة تطوير
المدارس .يتعرف المشاركون على كيفية تسهيل
التعاون مع فريق خطة تطوير المدارس والتعاون معه
لتطوير خطة تطوير المدارس.

ستقضي الدقائق القليلة األولى في الحديث عن خطط تطوير المدارس وبقية
الوقت هو أن يعمل الفريق في خطة تطوير المدرسة.
التواصل مع المجتمع والمعضالت المختلفة التي يمكن طرحها لن يتم تطبيقه
هنا حيث تم تغطيته في الجلسة السابقة.

هذه الخطوة هي متابعة طبيعية لجلسة التعليقات.
واآلن بعد أن جمعنا الكثير من المعلومات ولدينا آراء
المجتمع ،يمكننا اآلن تحديد (أو تعريف) نقاط القوة
في المدرسة ونقاط الضعف والفجوات .يمكننا
استخدام كل هذه المعلومات كأساس للبدء في
تحديد أولوياتنا للتحسين الدراسي.

ربما يكون المشاركون في جلسة التعليقات هم مجموعة أكبر من فريق خطة تطوير المدرسة.

 120دقيقة

خطوات في الجلسة:

■بطاقة النتائج (نفس النتيجة في الجلسة .)XX
■دليل خطوة بخطوة  -الخطوة .5
■نماذج خطة تطوير المدارس :واحدة للبالغين
وواحدة للطالب.
■لوحات فليب شارت أو ملصقات ملونة.
■ماركر.
■نظرة عامة على األنشطة المقترحة من حزمة
الموارد األساسية للتعليم في حاالت الطوارئ
 /أدوات الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ وغيرها من النظرات العامة
للتدخالت

ما يجب معرفته

•ما خطة تطوير المدرسة (لألطفال والبالغين)  15 -دقيقة.
•نظرة عامة على تخطيط النشاط والسياق  15 -دقيقة.
•تخطيط خطة التحسين كفريق  60 -دقيقة.
•محادثات الجلسة العامة  30 -دقيقة.

•

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

الجزء  :1ما خطة تطوير المدرسة

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

 1٥دقيقة

ما يجب قوله
■لقد تحدثنا باختصار عن تخطيط تحسين المدارس .ومع ذلك ،دعونا نلخص كيفية ارتباطه
في العملية.
■يتم جمع البيانات وإدخالها وتحليلها .حيث نوفر انتاج بطاقة النتائج من التحليل ،ونحن
نشارك النتائج والمعلومات مع مساحة التعلم.
■عند بدء هذه العملية ،سيكون فريق البرنامج قد قرر طريقة التنفيذ التي ترغب في اتباعها:
سواء قياسية أو سريعة أو سريعة خفيفة .هذا بالطبع سيؤثر على الطريقة التي تذهب
بها لتخطيط خطة تطوير المدرسة.
■عندما تبدأ في خطة تحسين المدرسة ،يجب أن تكون قد وضعت جدوال زمنيا للعمل مع
مساحة التعلم مع التواصل مع مدير المدرسة ،وتأكد من تعبئة فريق خطة تطوير المدرسة
لهذا العمل.
■قد يكون إنشاء فريق خطة تطوير المدرسة نوعا من التحدي ،ولكن هناك بعض اإلرشادات
لك في دليل خطوة بخطوة ،القسم  5أ.
■قمنا بتطوير مجموعة من القواعد الذهبية إلرشادك عندما تبدأ في العمل على خطة
التحسين.
ما يجب فعله
اعرض ما يلي على مخطط فليب جاهز وقم بقراءته بصوت مرتفع

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :4االنتهاء من التدريب والختام

الجزء  :2نظرة عامة على
تخطيط النشاط والسياق

 :5االنتهاء من التدريب

 1٥دقيقة

ما يجب قوله
الخطوة التالية هي النظر في األنشطة في مساحة التعلم التي يمكن اقتراحها لخطة
نلق الضوء على اثنين :النتائج
التحسين .هذا يعتمد على العديد من العوامل ولكن دعونا
ِ
واستجابة التعليم في حاالت الطوارئ.
معرفة السياق الخاص بك  -هل سيكون أي من التدخالت ذات صلة ببرنامجك؟ التوضيح أنه
بالنسبة إلى كل مساحة تعليمية ال يمكننا معرفة ذلك حقا حتى نرى البيانات  -أحيانا يمكن أن
نندهش تماما من البيانات ومدى توافقها مع ما نفكر به  -في أوقات أخرى .أيضا علينا تحديد
أولويات األنشطة ،وسيتوقف ذلك أيضا على البيانات.
استخدم ما تعرفه عندما تعمل مع فريق خطة تطوير المدرسة لتطوير الخطة .سيكون لدى
فريق خطة تطوير المدرسة على األرجح الكثير من األفكار حول األنشطة وحول ما يمكن أن
ينجح .كموظفين في البرنامج ،استفد مما تعرفه بالفعل من استجابة التعليم في حاالت
الطوارئ الخاصة بك.
استنادا إلى النتائج ،قد تكون هناك بعض األنشطة الشائعة لجميع مساحات التعلم ،مثل
تدريب المعلمين على الموضوعات ،وتطبيق مدونات السلوك المدرسي ،وإعداد برنامج
دعم نفسي اجتماعي في مساحة التعلم ،وإنشاء واجبات تعلم التالميذ .يمكن قيادة تلك
األنشطة التي تصل إلى جميع مساحات التعلم من قبل موظفي البرنامج ،أو مدير المدرسة
أو المعلمين ،اعتمادا على النشاط.

أعط األولوية لثالثة أو خمسة كحد أقصى من
1 .ال يمكنك القيام بذلك دفعة واحدة ِ -
األنشطة لتبدأ بها.

ُّ
ُّ
التعلم نفسها ستكون
التعلم ،إال أن أماكن
قد تكون األنشطة األخرى في جميع أماكن
مسؤولة عن تنفيذ هذا النشاط  -على سبيل المثال ،ركن الكتب  /مساحة الكتب  /المكتبة
الصغيرة  /مكتبة الجيب ،إقامة سياج ،إقامة التدريبات على إطفاء الحرائق.

2 .التركيز على األنشطة التي لها أعلى تأثير على الرفاهية والحماية وإمكانية التعلم -
المكونات الصلبة والناعمة.

أخيرا ،لديك األنشطة التي ستكون فردية لكل مساحة تعليمية .على الرغم من أن بعضها قد
يكون هو نفسه إال أن المسؤولية الرئيسية ستكون مع مساحة التعلم.

3 .خطط جيدا «من وكيف»  -كيف يمكنك تنفيذ النشاط ومن سيشارك؟
4 .أنت لست وحدك! يجب أن تكون خطة تطوير المدرسة عملية قائمة على المشاركة.
تأكد من أن العملية لها مشاركة ذات معنى ،بما في ذلك من الطالب .هذا ال يعني أن
الطالب يقومون بالعمل فقط ،بل هم أيضا جزء من عملية صنع القرار «ماذا وكيف”.
5 .الموارد :على الرغم من وجود ميزانية لتنفيذ خطة تطوير المدرسة ،ضع في اعتبارك أن
هناك موارد أخرى ذات قيمة مساوية لألنشطة ،مثل المساهمة التطوعية للعمالة من
المجتمع ،والمواد المتاحة في المناطق المجاورة إلخ.

ما يجب فعله
اعرض نموذج خطة التحسين على لوحة فليب شارت أو  ،PowerPointواشرح المكونات
المختلفة أثناء اإلشارة إلى لوحة فليب شارت أو .PowerPoint
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المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

ما يجب قوله
■الفجوات :تحديد الثغرات التي ترغب في معالجتها أوال.
■مهام محددة :ما الذي سيتم القيام به ومن الذي سيقوم به.
■الوقت :متى سيتم ذلك.
■تخصيص الموارد :األشخاص والميزانية وما الموارد المتاحة لكل نشاط .جزء كبير من وضع
خطة هو معرفة مقدار الميزانية المتاحة لديك .هذا سوف يرشد األنشطة التي يمكنك
القيام بها وكيف يجب أن تعطي األولوية لها.
■يحتاج الفريق إلى فهم الميزانية المتاحة لتنفيذ البرنامج.
■يحتاج الفريق إلى فهم ما يلزم تقريبا لألنشطة العامة مثل تدريب المعلمين ،وشراء
المواد التعليمية وما إلى ذلك.
■يتبقى لك اآلن مبلغ مالي لتنفيذ خطة تطوير المدرسة .يجب أن تقرر ما إذا كان يجب
التوزيع بالتساوي على جميع مساحات التعلم ،أو التقسيم على أساس االحتياجات  -على
 سبيل المثال ،إذا كان لديك مساحة تعليمية واحدة متأخرة بشكل كبير عن اآلخرين ،فهلستفكر في تخصيص المزيد من التمويل؟
■يجب القيام بذلك قبل أن تبدأ في برنامج خطة تطوير المدرسة في مكان التعلم .حيث
يحتاج فريق خطة تطوير المدرسة إلى معرفة مقدار التمويل المتاح ،من أجل وضع الخطة
األكثر واقعية ،بما في ذلك تحديد األولويات.
■عندما يتم الطلب من فريق خطة تطوير المدرسة فيما يختص اتخاذ القرارات والحصول
على الملكية ،يجب أن يتضمن ذلك المعرفة بشأن الميزانية  /المال  /التمويل المتاح لهم.
ال يعني ذلك بالضرورة أن عليك تحويل التمويل مباشرة إلى المدرسة ،ولكن الهدف هو
التواصل والمعرفة الشفافة والواضحة .كما أنه إذا كانت هناك إجراءات تنظيمية من حيث
اإلنفاق يجب شرح ذلك بوضوح.

الجزء  :3تطوير خطة تطوير المدرسة

 60دقيقة

ما يجب قوله
سوف تعمل اآلن على تطوير خطة التحسين لمساحة التعلم الخاصة بك.
■ستكون مهامك األولى هي اإلعداد والتخطيط لكيفية تيسير جلسة خطة تطوير المدرسة
لمدة يوم واحد (ست ساعات) مع فريق خطة تطوير المدرسة في مساحة التعلم.

اليوم ٢

اليوم ٣

واألدوات
تحفيز الطاقة
 ٣أنشطة
1 FACILITATOR’S
HANDBOOK

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس
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 :4االنتهاء من التدريب والختام

 :5االنتهاء من التدريب

■يجب أن تنفق حوالي  20-15دقيقة في هذه المهمة .يمكنك استخدام دليل خطوة بخطوة
كمرجع ودعم.
■مهمتك التالية كفريق هي ملء خطة التحسين .استخدم بطاقة النتائج (من جلسة
استجابات النتائج) كتقييم ستقوم على أساسه بتحديد األولويات التي تريد العمل
عليها .في هذه المرحلة من العملية ستتم مناقشة النتائج والتحقق من صحتها .ومع
ذلك ،قد تجد أنك تحتاج إلى مزيد من المعلومات التفصيلية حول النتائج من أجل معرفة
األنشطة التي يجب عليك تنفيذها لالستجابة لهذه الفجوة .في هذه الحالة ،ارجع إلى
قائمة المحتوى الخاصة بالمكون ،وقم بعمل افتراضات حول النتائج .تذكر أن تكتب هذه
االفتراضات في مكان ما.
■امأل خطة تطوير المدرسة كمجموعة .لديك وقت محدود للغاية لذا حاول أال تتعثر في
الكثير من التفاصيل حول األنشطة الفعلية ،ولكن تأكد من أنك تتدرب على استخدام
نموذج خطة تطوير المدرسة مع فهم العملية.

الجزء  :4الختام والمناقشة

 ٣٠دقيقة

ما يجب قوله
■ما أفكارك حول نموذج خطة التطوير؟ هل واجهت أي تحديات باستخدام النموذج؟
■كيف تضمن تعاونا قويا مع فريق خطة تطوير المدرسة لوضع الخطة موضع التنفيذ؟
■كيف سيضمن ذلك للطالب مشاركة هادفة في تطوير الخطة؟
■ما في رأيك أكبر نقاط القوة والتحديات؟ كيف ستعمل على التخفيف من هذه التحديات
والتغلب عليها؟

ملخص الجلسة

 ٥دقيقة

في نهاية الجلسة يتم تلخيص جميع النقاط األساسية التي تم تغطيتها  /تعلمها في هذه
الجلسة .ينبغي أن تعكس الهدف من الجلسة .قد يقوم أحد الميسرين بكتابة النقاط الرئيسية على
لوحة فليب شارت ،بينما يلخص اآلخر نقاط التعلم الرئيسية شفهيا.
نقاط التعلم األساسية .اسأل“ ،هل لديك أي معرفة  /مفهوم جديد؟»

ILET

المحتويات

رجوع

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

الجلسة :٤

االنتهاء من التدريب والختام

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس
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 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :4االنتهاء من التدريب والختام

 :5االنتهاء من التدريب

للميسر
مالحظة
ّ
■في هذه الجلسة ،نريد التأكد من تغطية جميع المحتويات التي خططنا
لتغطيتها بالفعل في التدريب.
معا تتطلب
■هل يدرك الجميع أن جميع الخطوات في تحسين بيئات التعلم ً
اإلعداد ،وهل هم على دراية بالقدرات والموارد والجهود الالزمة لضمان أن
يتم التعامل معها وأين تبدأ وأين تنتهي؟

الهدف

ربط جميع الخطوات في عملية تحسين بيئات التعلم
معا مع معرفة المشاركين للعملية.
ً
يعرف المشاركون أين يمكنهم العثور على مزيد
معا،
من المعلومات حول تحسين بيئات التعلم ً
والخطوات المختلفة في العملية.

■هل يفهم الجميع كيفية استخدام كل أداة من األدوات  -خاصة دليل خطوة
بخطوة ولكن أيضا دليل إدارة البيانات (إرشادات ونصائح لجمع البيانات
واالدخال والتحليل).
■أيضا ربما ظهرت نقاط مهمة على محطات التوقف.
■واآلن وصلنا إلى نهاية اليوم الثالث ،من الجيد أن نرى ما إذا كانت توقعات كل
شخص األولية للتدريب قد تم الوفاء بها بالفعل.

يدرك المشاركون أن جميع الخطوات ال تزال تتطلب
اإلعداد والممارسة بعد هذا التدريب.
يعرف المشاركون كيفية استخدام دليل خطوة بخطوة.

الزمن

 30دقيقة

المواد واإلعداد

جدول أعمال األيام الثالثة من اليوم .1
■محطات التوقف.
■التوقعات بعد المالحظات.
■فليب شارت وأقالم ماركر.

ما يجب قوله
قبل أن ننظر إلى جدول األعمال الذي يدوم ثالثة أيام ،هل يمكن ألي أحد أن يخبرنا بما كان عليه
األمر للقيام بهذا التدريب؟ لماذا عقدنا التدريب؟
نعم ،أردنا بناء قدرات موظفي البرنامج بحيث يكون هناك فريق للمساعدة في إدارة ودعم
مساحات التعلم في تنفيذ تحسين بيئات التعلم معا.
ما يجب فعله
األسئلة التي قد تطلب منك التحقق من الفهم واالنتهاء من التدريب.
ما يجب قوله
معا ؟
ملخصا
■اآلن هل نوفر
سريعا فقط عن ماهية تحسين بيئات التعلم ً
ً
ً
■اسأل ما إذا كان أي شخص يرغب في مشاركة نظرة عامة سريعة حول ما تعلمناه في هذا
التدريب.

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

معا بأكملها  -وكيف ننفذها؟
■هل نحن اآلن جميعا نفهم عملية تحسين بيئات التعلم ً
■هل يمكن ألي شخص أن يشاركنا كيف ستبدأ العملية؟ ماذا سيكون أول شيء سيقوم به
موظفو البرنامج؟
■هل يرغب أي شخص في إطالعنا على فهمه للخطوات الخمس ضمن دليل خطوة
بخطوة ،وكيف سيستخدم الدليل نفسه؟
■هل نفهم جميعا األدوار والمسؤوليات المحددة لدعم العملية؟
■هل لدينا أي أسئلة حول األدوات أو إدارة البيانات أو معالجة البيانات أو مشاركة النتائج مع
مساحة التعلم أو تطوير خطة تطوير المدرسة؟
اآلن دعونا ننظر في ورقة محطات التوقف .لقد الحظنا (ربما) العديد من األشياء خالل األيام
الثالثة الماضية .هل هناك أي أسئلة أو أفكار مهمة هنا نود العودة إليها أو اإلجابة عنها قبل
أن ننتهي؟ ربما هناك نقاط نحتاج أن نأخذها ونرد عليها الحقا؟
دعونا ننظر اآلن في توقعاتنا الموضحة .دعونا نقرأها واحدة تلو األخرى لمعرفة ما إذا كانت
هذه التوقعات قد تم الوفاء بها.

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :4االنتهاء من التدريب والختام

 :5االنتهاء من التدريب
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ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

الجلسة Menu
bar
االفتتاحية

 1كتيب الميســـر

 :1مقدمة لالستجابات وخطة تطوير المدرسة

 ٢دليل جلسات التدريب

 :2االستجابات للنتائج وجلسة المناقشة

الجلسة :5

ختام التدريب  -التقييمات
والشهادات وتوجيه الشكر
الهدف

جمع وجهات النظر حول ورشة العمل ومستويات
التعلم ،وشكر الجميع لمشاركتهم ،وأيضا مكافأة
الجميع على المشاركة الناجحة في التدريب.

الزمن

 30دقيقة

المواد واإلعداد

اليوم 1

■نشرات التقييم (نسخة من الملحق).
■يتم إعداد الشهادات مقدما بأسماء فردية ،مع
التوقيع من مدير البرنامج وربما ممثال من قسم
التعليم أو المدير القطري.

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 :3تخطيط تطوير المدارس

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

 :4االنتهاء من التدريب والختام

 :5االنتهاء من التدريب

التقييم
■اشرح لجميع المشاركين أن تقييمهم للتدريب مهم للغاية لفريق التدريب .كل تدريب يمكن
أن يتحسن فقط إذا تلقينا ردود فعل صادقة حول ما هو جيد ،ما هو مفيد  -ولكن أيضا ما
يمكن أن يكون أفضل ،أو أكثر وضوحا ،أو يتم تغييره في التدريب التالي.
■وضح أن هذه المدخالت مهمة جدا بالنسبة إلينا ،وأن أفكارهم وآراءهم محل تقدير
كبير .قد يتم إكمال ذلك بشكل مجهول ،حتى يشعر الناس باالرتياح لكتابة وجهات نظرهم
وخبراتهم بحرية .توزيع األوراق إلجراء التقييمات .قم بتوزيع نماذج التقييم الفارغة لكل
مشارك .عند االنتهاء ،يمكن وضعها داخل صندوق أو صندوق مغلق أو آمن يتم وضعه
على الباب ليقوم الناس بوضع أفكارهم فيه.
■توجيه الشكر الحار للجميع على مساهمتهم ومشاركتهم الرائعة! إذا كان لديك متسع من
الوقت ،يمكنك جعل الجميع يقفون في دائرة ليقولوا بضع كلمات ،وما تعلموه ،وما
يشعرون باالمتنان له ،وأي شكر يرغبون في تقديمه.
■توسيع الدعم لتخطيط وتنفيذ تحسين بيئات التعلم معا.
■يمكنك تقديم قائمة بأسماء جهات االتصال وعناوين البريد اإللكتروني وأرقام االتصال،
بحيث يمكن للمجموعة بأكملها أن تظل على اتصال دائم وتواصل حول تجاربهم في تنفيذ
برنامج تحسين بيئات التعلم معا .قد يكون الوقت مناسبا لبدء مجموعة واتساب  -من
سيبدأها؟
■قد تفكر في صورة مجموعة كاملة كقوة دافعة للتدريب؟

للميسر
مالحظة
ّ
■الغرض من جلسة ما بعد ورشة العمل هو:
■جمع التقييمات من المشاركين
■تقديم شهادات التقدير للجميع في حفل توزيع الشهادات
■شكر الجميع على مشاركتهم.
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■ختام التدريب.
■الخدمات اللوجستية  /الترتيبات .تأكد من أنك تحافظ على المالحظات أو الصور لجميع
األعمال التي تم القيام بها أثناء التدريب والتي قد تحتاجها للمضي قدما.

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

 1كتيب الميســـر

 ٢دليل جلسات التدريب

اليوم 1

Menu bar

اليوم 4
اليوم  4هو امتداد لورشة العمل لبعض المشاركين .تم
تصميمه لفريق البرنامج لوضع خطة عمل لتنفيذ تحسين
معا مع مراعاة جميع الخطوات في العملية.
بيئات التعلم ً
لمشاهدة مخطط تفصيلي وجدول زمني مقترح لليوم
 ،4اتبع الخطوة  2ج في دليل خطوة بخطوة

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات
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ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

Menu bar
إرشادية وملهمة للميسر
اقتباسات

 1كتيب الميســـر

 ٢دليل جلسات التدريب

أنشطة تحفيز الطاقة وأنشطة كسر الروتين

اليوم 1

خطاب إلى المكاتب القطرية

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

تقييم تدريب تحسين بيئات التعلم معا

القسم الثالث:

أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات
المحتويات
اقتباسات إرشادية وملهمة لتأمل الميسر
أنشطة تحفيز الطاقة وكسر الروتين
الموقع الجغرافي
لعب األدوار  40ثانية
الحديقة السرية (على شكل حرف )L
أبراج جميلة
أسئلة سخيفة ،وجوه جامدة (لعبة بسيطة وممتعة)
الرسم التعاوني للوجوه
خطاب لإلرسال قبل التدريب :خطاب إلى المكاتب القطرية ،في إطار التحضير
للعروض التقديمية للمجموعة (نهاية اليوم )1
نموذج تقييم المشاركين
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ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

اقتباسات Menu
bar
إرشادية وملهمة للميسر

 1كتيب الميســـر

 ٢دليل جلسات التدريب

أنشطة تحفيز الطاقة وأنشطة كسر الروتين

اليوم 1

اليوم ٢

خطاب إلى المكاتب القطرية

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

تقييم تدريب تحسين بيئات التعلم معا

اقتباسات إرشادية وملهمة للميسر
(لمجرد القراءة أو العرض في غرفة التدريب للفوائد)

“ال أستطيع تعليم أي شخص أي شيء
 يمكنني فقط جعلهم يفكرون”سقراط

“ الفن األعلى للمعلم هو إيقاظ الفرحة في التعبير اإلبداعي
والمعرفة”.
ألبرت أينشتاين

“نتعلم شيئا من خالل القيام بذلك .ال توجد طريقة أخرى“.
جون هولت

“تسعة أعشار التعليم هي التشجيع”.
أناتول فرانس

“التعلم هو الحركة من لحظة إلى لحظة” .كريشنامورتي

“المعرفة ال تكفي ،يجب علينا التطبيق .الرغبة ال تكفي ،يجب علينا
القيام بذلك”.
جيوت

“التعلم ليس رياضة مشاهدة”.
بلوخر

“ما أسمعه ،أنساه .ما أراه ،أتذكره .ما أفعله ،أفهمه“
كونفوشيوس

“اللعب هو الطريقة المفضلة لدماغنا للتعلم”.
ديان أكيرمان

“التعليم هو فن االكتشاف”.
مارك فان دورين

“إنها معجزة أن الفضول ينجو من التعليم الرسمي”.
ألبرت أينشتاين.

90

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

Menu bar
إرشادية وملهمة للميسر
اقتباسات

 1كتيب الميســـر

 ٢دليل جلسات التدريب

أنشطة تحفيز الطاقة وأنشطة كسر الروتين

اليوم 1

اليوم ٢

خطاب إلى المكاتب القطرية

اليوم ٣

اليوم ٤
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 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

تقييم تدريب تحسين بيئات التعلم معا

أنشطة تحفيز الطاقة
وأنشطة كسر الروتين

 :1الموقع الجغرافي

الوقت 10 :دقيقة

 :2لعبة األدوار 40 :ثانية (السمات الجيدة والسيئة)

المواد :ورق مالحظات وشيء الستخدامه كبوصلة.

الوقت 12 :دقيقة

هذا النشاط يمكن أن يكون رائعا! يمكن أن يساعد في وضع األعصاب في جانب واحد ،وجمع
أعضاء الفريق ليتعلموا قليال عن بعضهم البعض.

المواد :نسخ من الجدول أدناه (يجب أن يتلقى الجميع كال العمودين)

تطبيق النشاط
1 .اشرح للمشاركين أن كل واحد سيكون موقعا جغرافيا (على سبيل المثال :بلدهم أو
مدينتهم أو حيهم).
2 .يجب على كل مشارك كتابة اسمه وموقعه (على سبيل المثال :بلده أو مدينته أو حيه)
على ورقة المالحظات ،مع االحتفاظ بالورقة بيده  -ملصق االسم والموقع.
3 .حدد طريق الشمال وطريق الجنوب في الغرفة.
4 .اطلب من كل مشارك أن ينتقل حيث يعتقد مكان انتمائه لجعل الخريطة أقرب ما يمكن
إلى المقياس.
5 .بعد أن ينتقل الجميع إلى مكانهم ،اطلب من أحد المتطوعين رسم خريطة تمثل الغرفة.
6 .اطلب من الجميع وضع عالمة اسم الموقع على الخريطة.

قم بعمل ما يقرب من  12نسخة من الجدول أدناه (واحد على األقل لكل مجموعة) .اطلب من
الجميع تشكيل مجموعات مكونة من ثالثة أشخاص ،ثم قم بترقيم أو تسمية كل مجموعة
(يمكنهم تسمية أنفسهم) .امنح كل مجموعة ثالث دقائق فقط كحد أقصى إلنشاء تمثيل
أدوار مدته  40ثانية يعرض أكبر عدد من الصفات «الجيدة أو السيئة» قدر اإلمكان .بعد ذلك،
يجب على كل مجموعة أن تقوم بسرعة (واحدة تلو األخرى) بأداء « 40ثانية» (نعم ،سيكون
أمامهم  40ثانية فقط) ،بينما يالحظ المتفرجون ويكتبون الكثير من السمات والسلوكيات
اإليجابية والسلبية قدر اإلمكان  .علينا أن نالئم الجميع ،مما يعني أنه بمجرد أن ينتهي المرء،
ال يضيع أي وقت قبل أن ينتقل الشخص التالي ويبدأ أداءه .سيكون الوقت ضيقا .يجب أن
يستغرق أداء جميع األدوار الثمانية أقل من ثماني دقائق .حاول أال تسمح بأكثر من  12دقيقة
للتمرين الكامل.

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

Menu bar
إرشادية وملهمة للميسر
اقتباسات

 1كتيب الميســـر

 ٢دليل جلسات التدريب

أنشطة تحفيز الطاقة وأنشطة كسر الروتين

اليوم 1

اليوم ٢

خطاب إلى المكاتب القطرية
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اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

تقييم تدريب تحسين بيئات التعلم معا

موظف التعداد غير الناجح

■دائما في الوقت المحدد!

■ليس دقيقا  -يصل متأخرا ،يترك الناس في االنتظار

■ودود ،مبتسم ،يبدو سعيدا لوجوده هنا

■نسيان الموافقة األخالقية  /المستنيرة

■يتذكر ويستخدم األسماء في جميع األنحاء

■ال يستخدم األسماء

■سار ومهذب

■ال يبتسم كثيرا

■يالحظ العادات المحلية
■على دراية بالمشروع والمهمة اليوم
مسترخ ولكن حريص ومهتم ومتحمس
■
ٍ
■يطرح األسئلة بطريقة محايدة (ال تعرض المشاهدات  /اآلراء الشخصية)
واع ،متجاوب مع احتياجات اآلخرين
■منتبهٍ ،
■يعرف التعامل مع المواد (األقالم وغيرها)
■منظم ومعد مع الوثائق وغيرها
■يستمع باهتمام لما يقوله اآلخرون  -يفهم ما يقولونه
■يلتقي ويحيي المدير واآلخرين
■يحترم وجهات نظر اآلخرين
■لديه إدراك واستجابة الحتياجات اآلخرين
■يتحدث بوضوح وببطء ودقة ولكن باحترام

■يبدو مشغوال بشيء آخر
ومجهدا
متوترا
■يبدو
ً
ً
■يسأل أسئلة توجيهية
متعبا ،نعسان
■يبدو
ً
■عديم الصبر ،سريع االنفعال
■ينقل رأيه (اتفاق أو خالف) “أوه هذا صحيح ،وأنا أعلم !!”
■ال يستجيب الحتياجات اآلخرين (على سبيل المثال ال يالحظ أو يستجيب إذا كان
شخص ما يحتاج إلى الماء أو الهواء النقي أو ربما هناك شخص لديه إعاقة يحتاج
إلى مساعدة خاصة)
■ضعف ضبط الوقت  -الكثير من الوقت لتقديم جزء واحد من االجتماع
■ال يحضر جاهزا (أقالم ،شريط ،ورق)
■ال يكلف نفسه عناء مقابلة المدير
■يتحدث بفوقية إلى اآلخرين  -متكبر
■إهمال وجهات النظر األخرى  /مساهمات اآلخرين

■صبور  -يكرر األسئلة بهدوء وال يلوم اآلخرين أبدا إذا لم يسمعوا أو يفهموا
السؤال .قد يقول ،أنا آسف اسمحوا لي أن أجد طريقة لتوضيح ذلك بشكل أكثر
وضوحا

■يسأل األسئلة بطريقة معقدة

■يتحدث بشكل يستطيع الجميع سماعه به

عال جدا (صوت خشن وقوي)
■التحدث بهدوء  -أو التحدث بصوت
ٍ

■ال يقدم وعودا ال يمكنه االحتفاظ بها

■يتكلم مع نفسه

■الدفء والهدوء – احترافي

■ال يستمع إلى ما يقوله اآلخرون

■يبدو غير مهتم ،االهتمام في مكان آخر

■النسيان  -يسأل نفس األسئلة مرتين
وعودا ال يمكنه االحتفاظ بها
■يقدم
ً
■مندفع  -يستعجل المغادرة
■مشوش
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 :3أسئلة سخيفة ،وجوه جامدة (لعبة ممتعة وبسيطة)

هناك أي تعبير بعد خمسة أسئلة ،فإن الشخص الموجود في المقعد الساخن يفوز بنقطتين
لفريقه .ثم نطلب من شخص من المجموعة الثانية أن يجلس في المقعد الساخن .المجموعة
الثالثة تطرح األسئلة  ...وهكذا ...

الوقت 12 :دقيقة

 :4أبراج جميلة

المواد :كرسي واحد “المقعد الساخن” ،يوضع في األمام ،الورق ،األقالم.
قد يكون من الصعب في بعض األحيان الحفاظ على وجه جامد بدون تعبير عندما ال يكون من
المفترض ذلك .اآلن ،يجب على جامعي البيانات أن يكونوا خبراء في البقاء على الحياد وعدم
إظهار أفكارهم أو مشاعرهم أو آرائهم في الوقت غير المناسب .ماذا سيفعلون عندما يكونون
في “المقعد الساخن”؟ في هذه اللعبة سنرى من الذي يستطيع أن يحافظ على الوجه الجامد
والذي ال يستطيع عند طرح األسئلة السخيفة.
تعليمات:
اطلب من الجميع ترتيب أنفسهم في ثالث مجموعات كبيرة( .ربما ستة أو سبعة أو نحو ذلك
في كل مجموعة( .إذا كان ذلك أكثر مالءمة من الناحية الثقافية ،قم بتقسيم المجموعات
حسب الجنس) .عندما يتم تقسيم مجموعات ،ستقوم كل مجموعة بتكوين قائمة من 15
ً
سخيفا يتم توجيهها إلى الناس من المجموعات األخرى ،نأمل أن تكون األسئلة
ً
سؤال
السخيفة هي التي تجعل الشخص اآلخر يضحك أو يبتسم  -حتى ولو كانت هناك إشارة
للتعبير ستكون كافية (تذكير الجميع أنه يجب أن يكونوا محترمين لآلخرين  -يجب أال تكون
أسئلتهم مسيئة!) .على المجموعات أن تكتب بسرعة قائمة األسئلة السخيفة ،على سبيل
المثال“ ،كيف تشعر عندما تنظر إلى هذا الشكل (كل شخص في المجموعة يسحب وجها
مضحكا)؟”
ثوان  -ولكن يجب عليه أيضا أن
■يجب أن يقول الشخص شيئا ما في غضون خمس
ٍ
يحافظ على وجهه الجامد.
■إذا قام شخص ما بعرض أي تعبير على اإلطالق ،فستقوم المجموعة التي كتبت السؤال
بتسجيل نقاط (يشار إليها على لوحة النتائج).

المواد :أكواب بالستيكية يمكن التخلص منها (حوالي ،250
لذلك يكون من الجيد الحصول على بضع حزم بعدد .)100
الوقت 15 :دقيقة
هذا النشاط بسيط للغاية ،يمكن أن يكون بطاقة عالية مع
الكثير من المرح! الفكرة هي أن تقوم كل مجموعة بإنشاء
برج جميل من تصميمها الخاص من األكواب البالستيكية
(وإذا كانت مبدعة ،فإنها ستضيف أشياء أخرى صغيرة على
طول الطريق!) يتم تقسيم المجموعة إلى فريقين أو ثالثة
فرق (حوالي سبعة أو ثمانية أشخاص كحد أقصى في كل
منهما)ُ .يطلب من المجموعات إنشاء برج جميل طويل من
تصميمهم الخاص .بالنسبة لكل من البرج والفرق ،ستكون
أنت القاضي وفقا لثالثة معايير:
■االرتفاع (أخبرهم بأنه كلما كان البرج أطول كان أفضل -
لكن في الواقع ،ال يهم حقا!)
معا لجعله جميال بطريقة ما؟)
■الجمال (هل عمل الفريق ً
معا بشكل جيد -
■العمل التعاوني (هل عمل الجميع ً
هل استمعنا إلى نظرائنا؟ هل كان الجميع قادرين على
المشاركة والمساهمة؟)

■إذا كان الشخص في المقعد الساخن قد أجاب بعد األسئلة الخمسة ولم يظهر أي تعبير
على اإلطالق ،فيجب على شخص من المجموعة التالية أن يطرح سؤاال جديدا.

إذا كان ذلك ممكنا ،فحاول إنشاء حاجز بحيث ال تستطيع الفرق رؤية أبراج بعضها البعض.
سترى أنه على الرغم من أنهم يستخدمون المواد نفسها بشكل أو بآخر ،إال أنها تظهر كهيكلين
مختلفين للغاية.

■ثم نطلب من شخص من المجموعة الثانية الخروج للجلوس في المقعد الساخن .توجه
مجموعة مختلفة السؤال السخيف  ...وهكذا.

امنح الفرق األكواب وابدأ التوقيت على الساعة .عندما يحين الوقت ،قم بمشاهدة كل واحد
معا ثم الحكم على عملهم وفقا للمعايير .من المرجح أن يفوز الجميع بالجائزة األولى.
ً

■اإلجابة عن خمسة أسئلة بدون تعبير يوفر أيضا نقطتين لفريقه.

للبدء :يوجد شخص واحد من المجموعة األولى (أو أيا كان اسمها) في المقعد الساخن في
الوسط أو في األمام .يسأل شخص من المجموعة الثانية أول سؤال سخيف .إذا لم يكن
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خطاب إلى المكاتب القطرية

 :5حديقة المدرسة

المواد :إعداد  14-12نسخة من حديقة المدرسة على شكل حرف إل المبينة أدناه .اطلب من
المشاركين أن يجدوا شريكا ،حيث سيتم ذلك في أزواج.
الوقت 10 - 5 :دقائق

تم إعطاء أربعة فصول في مدرسة مساحة للحديقة .لكن يجب تقسيم المساحة إلى أربع قطع
متساوية بنفس الحجم (ويفضل نفس الشكل) .كيف يفعلون ذلك؟
الميسر  /المدرب :قم بعمل نسخ من المساحة الكبيرة أدناه والتي تبدو وكأنها شكل حرف ,L
يجب أن تكون هناك نسخة واحدة لكل مشارك أو زوج.
ال تظهر الحل حتى يحاول الجميع ذلك!

هنا هو “الحل  /اإلجابة” لنشاط حديقة المدرسة  -يجب الحرص على عدم الكشف عن الحل في
وقت مبكر جدا!

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

تقييم تدريب تحسين بيئات التعلم معا

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

94

ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

Menu bar
إرشادية وملهمة للميسر
اقتباسات

 1كتيب الميســـر

 ٢دليل جلسات التدريب

أنشطة تحفيز الطاقة وأنشطة كسر الروتين

اليوم 1

خطاب إلى المكاتب القطرية

اليوم ٢
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 :6الرسم التعاوني للوجه
هذا نشاط تفاعلي مرح يساعد في حفظ األسماء.
الوقت 12 :دقيقة
المواد :قطع كبيرة من الورق ( A4أو أكبر  -واحدة لكل مشارك)
تطبيق النشاط:
1 .أعط كل مشارك ورقة  A4وقلم.
2 .إرشاد المشاركين لكتابة أسمائهم في أسفل الورقة.
3 .اطلب من الجميع السير بشكل عشوائي في الغرفة حتى تقول كلمة “توقف”.
4 .كل شخص يجب أن يقرن مع شخص قريب.
5 .إرشاد الزوج لتبادل األوراق.
6 .يجب أن يرسم الجميع عيون الشخص اآلخر.
7 .إرشاد األزواج لتبادل األوراق مرة أخرى (اآلن يجب أن يكون كل شخص مع الورقة باسمه
مرة أخرى).
8 .كرر الخطوات من  3إلى  8لجميع أجزاء الوجه (العيون واألنف واألذنين والذقن والشعر
وشعر الوجه واإلكسسوارات).
تعاونيا للوجه.
رسما
تعرض الصورة النتيجة النهائية:
ًّ
ً

اليوم 1

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

تقييم تدريب تحسين بيئات التعلم معا

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات
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اليوم 1

خطاب إلى المكاتب القطرية

قبل التدريب  -خطاب إلى المكاتب
القطرية ،في إطار التحضير للعروض
التقديمية للمجموعة (نهاية اليوم )1
اسأل اثنين من المشاركين قبل التدريب إذا كانا يرغبان في إعداد عرض تقديمي مدته 20
دقيقة للجلسة األولى من التدريب.

سياق التعليم  -عروض تقديمية من المكاتب القطرية
سيكون من المفيد لنا تقديم هذا التدريب ضمن السياقات والبيئات التي توجد فيها مدارسنا
ومجتمعاتنا .هذه نقطة البداية ألننا نحتاج أوال إلى النظر فيما إذا كان من المناسب تطبيق
معا على سياقاتنا الخاصة.
تحسين بيئات التعلم ً
نود أن ندعو شخصين أو مجموعة إلى إعداد عرض تقديمي مقدم لنا حول وضع التعليم في
المكان الذي يعملون فيه.
يجب أن يكون كل عرض تقديمي حوالي  20دقيقة [كحد أقصى] .نود أن يتحدث موظفو
المكاتب القطرية مع المجموعة األوسع حول وضع التعليم المحلي ،والسياق الذي يتواجدون
فيه ،وتأثير السياق على التعليم ،وعلى وجه الخصوص قدرة أصحاب المصلحة في التعليم
على تقييم التحسينات المخطط لها وإدخال تحسينات عليها وإجراء تحسينات مستدامة في
جودة التعليم.
■ما األحداث  /الظروف التي ساهمت في حالة التعليم الحالية في مجتمعنا؟
■ما األدلة المتوفرة لدينا والتي تحتاجها مدارسنا لتحسين جودة بيئة التعلم؟
معا في سياقنا الخاص؟
■ما مدى فائدة تحسين بيئات التعلم ً
■هل هناك حاجة إلى مثل هذه العملية لتوجيه التطوير المدرسي؟
■ما الذي أعاق تطوير مدارسنا؟
■ما الجهود التي بذلت في الماضي وكيف كانت ناجحة  /غير ناجحة؟
■هل يمكن أن نفحص بيئة التعليم لدينا باستخدام إطار جودة التعليم؟

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

تقييم تدريب تحسين بيئات التعلم معا

■ما المخاطر المحتملة الستثمار وقتنا وجهدنا في مثل هذه العملية؟
سيكون من دواعي سرورنا أن تتمكن من إعداد هذا العرض التقديمي قبل التدريب ومن ثم
تسليمه في اليوم المعني .يمكنك اختيار أي عرض تقديمي تراه مناسبا :على سبيل المثال،
قد تختار القيام بذلك باستخدام عرض تقديمي من  ،PowerPointأو استخدام مخطط أو
ملصق لعرض معلوماتك أو وسائل أخرى.
يرجى التأكيد على ذلك وإعالمنا إذا كنت قادرا على القيام بذلك في نفس اليوم ،ومنحنا
أسماء وأدوار من سيتحدث في هذا الصدد.
يتبع هذين العرضين مناقشات قصيرة لمجموعة كاملة ،بما في ذلك فرصة لنا للتفكير في
معا في سياقك.
إمكانية تطبيق تحسين بيئات التعلم ً
شكرا كثيرا مقدما
[نهاية الرسالة]
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اليوم 1

خطاب إلى المكاتب القطرية

تقييم تدريب تحسين
بيئات التعلم معا
أنا أعمل مع:

أنا أعمل مع:

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

تقييم تدريب تحسين بيئات التعلم معا

مالءمة تحسين بيئات التعلم معا
 .٢يرجى اختيار إجابة واحدة لكل من المخرجات التالية:

البيان

أ o .منظمة إنقاذ الطفل

أ o .برمجة التعليم

ب o .وكالة أخرى

ب o .الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم،
أو الرصد والتقييم أو إدارة المعلومات

فوائد تحسين بيئات التعلم
معا تفوق التكاليف (المال +
ً
الموارد البشرية) المعنية

__________________________________

معا
تحسين بيئات التعلم ً
معقد للغاية

ج o .أخرى

غرض تحسين بيئات التعلم معا
 .1اآلن بعد االنتهاء من التدريب ،ما الذي تفهمه من غرض تحسين بيئات التعلم معا؟ يرجى
كتابة بيان الغرض إلى أقصى حد من معرفتك:
بيان غرض تحسين بيئات التعلم معا:

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

معا يعتبر
تحسين بيئات التعلم ً
مقياس جيد لبيئات التعلم
ذات الجودة
تعتبر مشاركة الطفل عنصرا
أساسيا في عملية تحسين
بيئات التعلم معا
معا
تحسين بيئات التعلم ً
مفيد لتقارير النتائج
معا
يعتبر تحسين بيئات التعلم ً
قيمة ألننا نستطيع مقارنة
البيانات عبر المدارس وعبر
البلدان
من الصعب تطبيق تحسين
معا في السياق
بيئات التعلم ً
حيث أعمل
معا ذو
تحسين بيئات التعلم ً
قيمة لتصميم البرنامج
معا لديه
تحسين بيئات التعلم ً
مشاركة المجتمع والمساءلة
في مركز العملية

أوافق
بشدة

أوافق

ال أعرف

ال أوافق

ال أوافق
على
اإلطالق
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المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

Menu bar
إرشادية وملهمة للميسر
اقتباسات

 1كتيب الميســـر

 ٢دليل جلسات التدريب

أنشطة تحفيز الطاقة وأنشطة كسر الروتين

اليوم 1

خطاب إلى المكاتب القطرية

 .3برأيك وتعريفك ،هل هناك جوانب من مشاركة الطفل والمجتمعات المحلية وبيئات
التعلم الجيدة لم تتم تغطيتها بواسطة الحزمة الحالية لتحسين بيئات التعلم معا؟

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

تقييم تدريب تحسين بيئات التعلم معا

أهداف التدريب
 .6يرجى اختيار إجابة واحدة لتقييم كل من مخرجات التعلم التالية:

نتائج التعلم
أفهم الخطوات الخمس الرئيسية لعملية
تحسين بيئات التعلم معا
أفهم الغرض من تحسين بيئات التعلم معا
أفهم المكونات والوثائق المختلفة التي
تتضمن حزمة تحسين بيئات التعلم معا
معا في
 .4بعد االنتهاء من التدريب ،يرجى التحقق من كيفية استخدام تحسين بيئات التعلم ً
المستقبل:
معا أو عناصره
■أعتقد أن مؤسستي ستكون مهتمة بتطبيق برنامج تحسين بيئات التعلم ً
في البرمجة المستقبلية.
معا
■أنا متشكك في أن مؤسستي ستوفر تطبيق تحسين بيئات التعلم ً
معا
■أنا متأكد من أن مؤسستي لن توفر تطبيق تحسين بيئات التعلم ً
 .5بناء على اإلجابة السابقة ،يرجى تقديم أمثلة محددة حول كيفية توقع استخدامك لبرنامج
معا في برامجك التعليمية في السياقات التي تعمل فيها:
تحسين بيئات التعلم ً

أفهم متى وكيف نستخدم النماذج
المختلفة (القياسي ،+القياسي ،السريع،
السريع الخفيف)
أشعر بالثقة في شرح إطار جودة التعليم
واألساس المنطقي لمختلف األسس
والمكونات
أفهم كيفية عمل منصة إدارة البيانات
المستندة إلى الويب
أشعر بالثقة باستخدام أدوات جمع البيانات
معا
الخمسة في تحسين بيئات التعلم ً
ألغراض تطوير المدرسة
أشعر بالثقة باستخدام بطاقات النتائج
المدرسية وخطط تطوير المدارس
أعرف كيفية التنقل في دليل التدريبات
خطوة بخطوة
أستطيع أن أشرح كيف تكون تحسين بيئات
معا ذات صلة بعملي وسياقي
التعلم ً

أوافق
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق
على
اإلطالق
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ILET

المحتويات

رجوع
المادة التقديمية

Menu bar
إرشادية وملهمة للميسر
اقتباسات

 ٢دليل جلسات التدريب

 1كتيب الميســـر

أنشطة تحفيز الطاقة وأنشطة كسر الروتين

خطاب إلى المكاتب القطرية

جودة التدريب
 .7يرجى اختيار إجابة واحدة لتقييم كل من المجاالت التالية من جودة التدريب الشاملة:
البيان

أوافق

اليوم 1

محايد

اليوم ٢

اليوم ٣

اليوم ٤

 ٣أنشطة تحفيز الطاقة واألدوات

تقييم تدريب تحسين بيئات التعلم معا

 .8يرجى أن تشاركنا إذا كنت تفضل إزالة أو إضافة جلسات معينة؟ أو إذا كنت تريد أن ترى
أساليب مختلفة في التطبيق؟

ال أوافق

تم تحديد أهداف التدريب بوضوح في الجلسة األولى
تم تحقيق أهداف التدريب
تم تشجيع المشاركين على المشاركة وتقديم
مالحظاتهم
مواضيع التدريب التي تمت تغطيتها كانت ذات صلة
بي
تم تنظيم محتوى التدريب بشكل يسهل متابعته
المواد الموزعة كانت مفيدة
الدورات التدريبية ذات صلة ومفيدة لعملي
كان الميسرون على دراية بمواضيع التدريب
الميسرون كانوا مستعدين جيدا
الوقت المخصص للجلسات المختلفة كان كافيا
غرفة االجتماعات والمرافق كانت كافية ومريحة

 .9الرجاء إخبارنا إذا كان لديك تعليقات عامة على المحتوى أو الميسرين أو الطرق أو أي
شيء آخر أعجبك كثيرا أو كنت ترغب في أن ترى تحسنا في التدريبات المستقبلية:

100

