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نرّحب بك كمیّسر للدورة!

مععملكخالللكمفیًداوالعاطفّي"االجتماعّيللتعلّم"مقّدمةالتدریبّي:للبرنامجالمیّسردلیلیكونأننأمل
فحسب،التعلّمعملّیةتوجیھعلىكمیّسردوركیقتصرالإذوالعاطفّي.االجتماعّيالتعلّمأھمّیةلفھمزمالئك

المضیف،البلدوفيالالجئین،مخّیماتوفيالنزوح،سیاقاتفيالعاملینالمعلّمیندعمفيمھمٌّدوُرلدیكبل
والمھاراتاالستراتیجیاّتوتطویرالمعرفةاكتسابعلىھؤالءیعملفیمااألخرى،الصعبةالسیاقاتوفي

الصفوففيالیومیةممارساتھمإطارفياالجتماعّيالنفسّيوالدعمالعاطفّياالجتماعّيالتعلّملدمجالالزمة
المدرسّیة.

السیاقفيتطبیقھوكیفّیةالتدریبمحتوىاستكشافعلىلمساعدتكالالزمةالتوجیھاتالدلیل،ھذافيستجد
التنمیةلفرصةالالزمینوالوقتالمساحةلتوفیرسعیھمخاللالمعلّمینلدعمنصائحأیًضاستجدالمحلي.
فیماالنصائحبعضنقّدمأخیًرا،األحیان.منكثیرفيالكبیرةالحیاتّیةوالضغوطمشاغلھمبجانبھذهالمھنّیة

یتعلق بجوانب العمل عبر اإلنترنت والجوانب التكنولوجیة األخرى لھذا التدریب.

ھذاسیكونالبعض.بعضھمومعمعكالمشاركینتفاعلعبرالممارسینمنقويٌّمجتمعیتكّونأننأمل
والسنواتاألشھرفيعلیھااالعتمادللمعلّمینیمكنوالدعمالمعرفةلتبادلشبكةلتطویرفرصًةالمجتمع
القادمة.

مالحظة أخیرة!
وتسھیلالنصإثقالعدمھووحیدلغرضالتدریبّیة،الموادوفيالدلیلھذافيالمذّكرعموًمااستخداماعتمدنا
قراءتھ.

مع خالص التقدیر،

المھنّيالتعلّممركزفيQHLمشروعفریق
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شكر وامتنان
الجودةعاليالشاملالتعلّمدعمموضوعحولتمھیدّیةعملورشأربعمنمكّونتدریبمرافقةإلىالدلیلھذایھدف

والعاطفّياالجتماعّيالتعلّموأنشطةاالجتماعّيالنفسّيالدعمفيبسیطةتدابیرتنفیذخاللمناألزمات،سیاقاتفي
ومن خالل الحفاظ على مساحات تعلیمّیة آمنة وخالیة من التھدیدات.

جاءت ورش العمل ھذه بفضل المساھمات الثرّیة التي قّدمھا فریق متحّمس وملتزم من المعلّمین والمرّبین في النیجر:

السیدة ھادیزاتو آمو علي (نیامي)
السیدة أمساتو بیغا (نیامي)
السید ھیما قادري (نیامي)

السید المین الوالي (أغادیز)
السید بوبكر موسى (تورودي)
السید إیدى زكاري (تیالبیري)

المشروعھذالنشاطاتوتوجیھھاقیادتھاعلى،QHLمشروعمستشاريكبیرةأبوعمشة،ُعلىللدكتورةأیًضاشكًرا
في النیجر وتشاد.
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مقّدمة لمشروع التعّلم الشامل عالي الجودة

Qualityالجودةعاليالشاملالتعلّممشروعیھدف Holistic Learning (QHL) Project،ھذهتعدالذي
التعلّمتدعمالجودةعالیةدروسلتقدیمالمعلّمینإعدادإلىمخرجاتھ،أحدلوجھوجًھاالعملورشمنالمجموعة

النزوحسیاقاتوفيالمضیفالبلدداخلومواطنین)ومھاجرین(الجئینمتنّوعةخلفّیاتمنوالشبابلألطفالالشامل
واألزمات.

الذيذلكأنھعلىالجودةعاليالشاملالتعلّمنعّرفنحن
یھتم بما یلي:

التطّور األكادیمّي والمعرفّي وتنمیة الھوّیة،●
التعلّم االجتماعّي والعاطفّي●
النفسّیةوالراحةوالجسدّیة،العقلّیة،الصحة●

واالجتماعّیة
والذي یقّدم:

تجارب تعلیمیة إیجابّیة،●
الشعور باالنتماء واألمان،●
تعزیز النمو والتطّور●
نتائج عادلة لجمیع المتعلّمین.●

رسم توضیحي من قبل غرادي فایك، من مبادرة تشان زوكربیرغ.

الحكومیةغیرالمنظماتمنوالشركاءوالمجتمعوالوزراءوالمعلّمیناآلباءجھوددعمإلىQHLمشروعیسعى
ُشّردوا،الذینأولئكذلكفيبمامجتمعاتھم،فياألطفالجمیعبتعلیمالمعنّیینالعاملینمنوغیرھموالمحلّّیة،الدولیة

بلغاتویتحّدثونأقرانھم،عنتمّیزھممختلفةقدراتلدیھمالذینوأولئكاألصلّي،موطنھممنالفرارعلىوأّجبروا
الشاملالتعلّمسیختلفبالتأكیدوثقافة.ودینجنسكلمنالرسمّیة،أوالرائجةالوطنّیة(اللغات)اللغةغیرأخرى
والنیجروكینیالبنانفيیعیشونمتنّوعةخلفّیاتمنمعلّمینأّنمنالرغموعلىالسیاقات،باختالفالجودةعالي
قبلالمحلّّيللسیاقالمواردھذهمواءمةعلىالعملالضرورّيمنیكونفقد،QHLمواردجمیعتطویرعلىعملوا

المشروعھذاخاللمنالمقّدمةالمواردتكییفینبغيكمامنطقتك،أودولتكأومؤسستكأومدرستكفياستخدامھا
لجھودالدعمبعضھذاالمیّسردلیلیقّدموالوطنّیة.اإلقلیمّیةاألولوّیاتمعومواءمتھاالمحلیةاالحتیاجاتلتلبیة

یمكنناوالدعم.التوجیھھذاتطویرنواصلبینماومساھماتكبتعلیقاتكنرّحبضرورّیة.تكونقدالتيللسیاقالمواءمة
بنا:االّتصالفيتترّددالالحاجة.حسبالتیسیرعملّیةفيوأیضاًالسیاقمعالمواءمةعملیاتفيالمساعدةأیًضا

dwoolis@ceinternational1892.orgأوjkasper@ceinternational1892.org.

OpenمفتوحةتعلیمیةمواردھيQHLمشروعموادجمیع Educational Resources
(OERs.(والمشاركةالتجاري،غیرلالستخدامالدوليالترخیصاتفاقّیةبموجبمحمّیةفھيولذلك

للموارد المعّدلة. ال تترّدد في استخدام ھذه المواد لالستخدامات غیر التجارّیة كما ترتئیھ. ویرجى ذكر
مركز التعلّم المھني في مؤّسسة تعلیم الطفولة الدولیة كالمالك األصلّي. شكًرا لك الستخدام ھذه الموارد

كما یجب ولمشاركتھا على نطاق واسع في شبكاتك.
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النماذج التربویة التي وّجھت تصمیم ورش العمل
المفاھیمأّنلضمانوذلكالعمل،ورشتصمیمفيساھمواعندمابنائّیًانھًجاالنیجرفيQHLمشروعزمالءاّتبع

فرًصاالعملورشتكونأنالزمالءیأملسیاقھم.فيللتطبیقوقابلةألقرانھممعنىذاتستكونالمقّدمةوالممارسات
العاطفّيللتعلّمجّیدوفھمجدیدةاكتشافاتإلىتؤّديأنشأنھامنوالتيالمشاركینبینالغنّیةوالتأّمالتللمناقشات

االجتماعّي والدعم النفسّیو االجتماعّي في الصّف الدراسي.

.2017،دانجوالالتاكیرانوالدكتورسریفاستافاشیبراتألیفالمعلّمین"تعلیملتنشیطنموذج"البنائیة:منالشكل

المھنّي،التعلّممركزفيوولیسدیاناالدكتورةطّورتھالذيالمستدامالتعلّمإطارالتدریبتصمیممراحلتعكس
معرفةیمكنكالدیمقراطّیة.والمشاركةحلقات،عبرالتعلّمھادفة،وتعلیمتربیةمبادئعلىخاصبشكلباالعتماد

./https://ceinternational1892.org/cpl/sustainable-learningالصفحة:فياإلطارھذاعنالمزید
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حول ھذا التدریب
یوًمایستغرقمنھاكللوجھ،وجھاًتفاعلّیةعملورشأربعإلىوالعاطفّي"االجتماعّيللتعلّم"مقّدمةالتدریبینقسم

الجدیدةبالمفاھیمحدسّيبشكللتعریفھمالخاّصةالمشاركینوممارساتتجاربعلىالتدریبیبنيكامًال.
والممارسات البسیطة التي یمكنھم تطبیقھا في الصّف دون الحاجة إلى أي مواّد أو موارد إضافّیة.

مواضیع ورش العمل:

مقّدمة عاّمة للمفاھیم.1
الدعم النفسّي االجتماعّي.2
التعلّم االجتماعّي والعاطفّي.3
خلق بیئة تعلیمّیة تعزز الراحة النفسّیة والتعلّم.4

فيالجودةعاليالشاملالتعلّمتعزیزوھوالتدریب،بغرضوالتعریفالمشاركینعلىالتعّرفإلىاألولالیومیھدف
للدعمالرئیسّیةالمفاھیمالكتشافوالجماعیةالذاتیةالتأمالتمنبسلسلةالمشاركونیمّرثمالقسري.النزوحسیاقات
األیاممنكّلفيالعملورشتتعمقاآلمنة.التعلّمومساحاتوالعاطفّياالجتماعّيوالتعلّماالجتماعّيوالنفسّي
تكییفھاللمشاركینیمكنالتياألنشطةمنمتنوعةمجموعةلممارسةالفرصةوتتیحالمفاھیم،فيالتالیة،الثالثة

وتكرارھا الحًقا في فصولھم.

م الأنشطةنقّدمفنحنللغایة.المحدودةالمواردذاتالمناطقفيالعاملینالمعلّمینلیناسباألساسفيالتدریبُصمِّ
أكثرأنشطةذاتأخرىمواردإلىروابطنوّفرأنناإّالإضافّیة.تكالیفأیةتولّدواللھا،للتحضیرمواّدأّيتتطلّب

تقّدًما ورّبما بحاجة إلى بعض الموارد.
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إرشادات عامة
منظورالنصائحھذهوتتبّنىالتیسیر.حولعاّمةنصائحیقّدمفھوالتدریبّیة،بالمواّدالمیّسردلیلمنالقسمھذاالیتعلّق

التعلّم الشامل، إذ ُتعنى بكلٍّ من التعلّم المھني للمعلّمین وبراحتھم النفسّیة.

نقطتا انطالق مھمتان للمیّسرین!

المتعّلمین.مجتمعوعلىالمحليالسیاقعلىتعّرف)1(

ما ھي أھدافھم واحتیاجاتھم وما ھي نقاط قّوتھم؟●
ماذا یعرفون حّقاً عن ھذا الموضوع،وما یمّت إلیھ بصلة؟ ما الذي یرغبون في  تعلّمھ؟●
ما ھي القیود التي یجب أخذھا في االعتبار فیما یتعلق بالتقنیات المتوّفرة والوقت المتاح وما إلى ذلك؟●
جائحةالمثال،سبیل(علىالحالي؟الوقتفيالمشاركینعملفيتتحّكمالتيالعملّیةالقیودبعضھيما●

توّفروعدمالصراع؛أواالجتماعّیةواالضطراباتالرواتب؛وتجمیدبعد؛منبالتعلّمااللتزامكوفید،
االتصال المستقّر باإلنترنت؛ وما إلى ذلك)

تلكوأولویاتأھدافھيومالھایخضعونالتيالتعلیمّيالنظامأوالبرنامجأوالمدرسةأنظمةھيما●
األنظمة؟

یعرفھل(أي،فیھ؟ویعملونیعیشونالذياألوسعالسیاقوفيالمشاركینبینالعالقاتطبیعةما●
داخلالعملفيالحقلدیھمھلنازحون؟الجئون؟مواطنون؟ھمھلقبل؟منالبعضبعضھمالمشاركون

مختلف؟بشكلمؤھلونھمھلبھا؟معترفمعلّمینشھاداتعلىالحصولإمكانیةلدیھمھلالوطنّي؟النظام
ما ھي ھویاتھم الثقافیة واللغویة؟ ھل یتقنون األدوات الرقمّیة؟ إلخ.)

في:المساھمةفيدوركیتمّثلھلفیھ.تعملالذيالخاصالسیاقفيكمیّسردوركحّدد)2(

تعزیز األولوّیات واألھداف الوطنّیة أو التنظیمّیة؟●
تنمیة روح القیادة لدى المعلّمین؟●
دعم تبادل المعارف والموارد بین األقران؟●
التعریف بتقنیات وأدوات جدیدة للتعلّم؟●
مساعدة المعلّمین على تعّرف األنماط في البیانات، واّتخاذ قرارات أفضل ترتكز على البیانات؟●
تنمیة التفكیر النقدي واإلبداع في عملّیة التصمیم التعلیمّي؟●
التعلیمأنظمةفيالعدلوغیاباإلنصافوحولالبعض،نبذأوالجمیعشمولقضایاحولالنقاشإثارة●

وبرامج التعلّم؟
تقییم المواد التعلیمّیة؟●
قیاس مخرجات التعلّم، وصیاغة التقاریر عنھا؟●
جمیع ما ذكر أعاله؟●
ھل ھناك اقتراحات أخرى؟●

مالحظاتكفيمراًراالنظرأعدكمیّسر.لدوركبالتحضیرلتبدأ،2و1االنطالقنقطتيمنالمعلومات،ھذهاستخدم
المتعّلقة بھذه األسئلة طوال فترة التیسیر حتى یبقى المشاركون وسیاقھم ودورھم حاضرین في ذھنك على الدوام.
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نظرة عامة على التدریب

األھداف العاّمة للتدریب
دعمخاللمنالمحدودةوالمواردالنزوحسیاقاتفيالشاملینوالتعلّمالتعلیمجودةتحسینإلىالتدریبیھدف

المعلّمین من أجل:

منوذلكالطوارئحاالتفياألطفاللتعلّماآلمنةالبیئةوتوفیر)PSS(االجتماعّيالنفسّیوالدعمأھمیةفھم-
أجل تعزیز الراحة النفسّیة

تطبیق ممارسات بسیطة لخلق بیئة مواتیة للتعلّم وتوفیر الدعم النفسّي واالجتماعّي األساسّي-

والقابلةالبسیطةوالعاطفّياالجتماعّيالتعلّمأنشطةودمج،)SEL(والعاطفّياالجتماعّيالتعلّماستكشاف-
للتطبیق في خطط الدروس لضمان جودة التعلّم الشامل وتعزیز الراحة النفسّیة للطالب

عملیة التعلّم
بلمباشرة،النظرّیةالمعرفةالشرائحتعرضالإذاجتماعّي،بنائّينھٍجعلىھذهالعملورشتقومسابًقا،ذكرناكما
تجاربھممنتنبعتفّكرعملیةفيالمشاركینوترافقاألدلّةعلىالقائمةالممارساتأفضلعلىبالبناءتدریجّیًاتقوم

وممارساتھم الخاصة لتقدیم مفاھیم وممارسات جدیدة.

لمساعدةجماعیةمناقشاتحولوتتمحورجماعّيو/أوفردّيبتفّكرالعملورشاتنشاطاتغالبیةتبدأتحدیًدا،
یعرضالمناقشات،ھذهبعدمًعا.للمفاھیمتعریفاتإنشاءفيوالمشاركةأسئلتھمعلىإجاباتاقتراحعلىالمشاركین

المعلوماتمقابلةوإلىبأفكارھم،األفكارتلكمقارنةإلىالمشاركینویدعوالشرائحفيالمقترحةاإلجاباتالمیّسر
الیومخاللتعلّموهفیماالتفّكرعلىالمشاركونُیشّجععمل،ورشةكلنھایةفيالخاصة.تصّوراتھممعالمقّدمة

وعلى تبادل أفكارھم مع اآلخرین ومع المیّسر لمزید من التطویر والتحسین.
باختصار، فإن ورشات العمل ھذه تعتمد بقّوة على التفكیر النقدي والتفّكر الذاتّي.

المختلفةاألنشطةوتطبیقتسھیلفيولكنالمشاركین،علىالمحاضراتإلقاءفيیتمّثلالكمیّسردوركفإنثمومن
وأفكارھمتصّوراتھمفيوالتفكیروالخبرةبالمعرفةالمساھمةعلىالمشاركینتشجیعوفيالعمل،ورشأثناءفي

یعتمدوھذابالتدریبالخاصةالتعلّمأھدافلتحقیقأساسٌيأمٌرالبّناءةللمناقشاتإیجابّیةبیئةتھیئةإّنوممارساتھم.
بالدرجة األولى علیك.

إرشادات لتنظیم التدریب

موارد التدریب
قدرتكمنتحّققالعمل.لورشالتحضیرفيلمساعدتكالمشروعفریقبھایزّودكالتيالموادبجمیعقائمةیليفیما

على الحصول على جمیع المواد أدناه، وتأّكد من إعداد المطبوعات بأعداد كافیة مسبًقا.
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ھذهفيالمحلّیة.احتیاجاتكمعوتكییفھالتدریبتعدیلیمكنكمفتوحة،تعلیمّیةكمواردالموادھذهنتیحألّننانظًرا
وملّفاتالمطبوعاتسّیماالتحدیثھا،إلىتحتاجقدالتيالمستنداتلجمیعالتخطیطعلىأدناهالقائمةستساعدكالحالة،
PDF.لترخیصوفًقاCreative Commonsالطفولةتعلیممنّظمةفيالمھنّيالتعلّممركزذكریرجىبنا،الخاص

الدولّیة بوصفھ المطّور والمالك األصلّي للمواّد التي تم تكییفھا في الدورات التدریبّیة وورش العمل.

مالحظاتالمستخدمونالمورد

المیّسرونشاشةعلىلعرضھاGoogleشرائح

متضمنةللشرائحPDFملفات
مالحظات الشرائح

المیّسرون

المیّسرونقائمة بالمواد اإلضافیة ومكان استخدامھا

علىالمالحظاتكتابةیمكنكالمیّسرونجدول المالحظات
الورق ومن ثم نقلھا إلى الجدول.

أجلمنالمتاحةالمتعددةالوسائط
االستخدام دون اتصال باإلنترنت

معمشاركتھاأیًضایمكنالمیّسرون
المشاركین.

المشاركونللشرائحPDFملفات

شرائح4كلورقّیا،مطبوعةالشرائح
مًعا

تأّكد من إعداد نسخ كافیةالمشاركون

تأّكد من إعداد نسخ كافیةالمشاركونأوراق النشاطات مطبوعة
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تنظیم التدریب
النشاطات،تنفیذلمّدةتقدیًراأیًضانقّدمذلك.الحاجةتقتضيعندماالمیّسرینلتساعدمفّصلةإرشاداتالشرائحتتضّمن

ولكن اعتمد على تجربتك وخبرتك من أجل تقدیرات أكثر واقعّیة.

فیما یلي بعض المعلومات العاّمة التي قد تساعدك، عند التحضیر للتدریب.

1العملورشة
للمفاھیموالتقدیمالتدریبمواضیععنبالفعلالمشاركونیعرفھقدماإبرازھوھذهالعملورشةمنالرئیسالھدف

معرفةفيیرغبونقدألنھمللمشاركیناألمرھذاوّضحالتالیة.العملورشفياكتشافھافيسیتعّمقونالتياألساسّیة
یكنلمإذاالبسیطةالمقّدماتعلىاالقتصارمناالرتباكأوباإلحباطیصابونوقدالفورعلىماموضوععنالمزید

واضًحا لھم أّن المزید من المناقشات المتعّمقة ستحدث في ورش العمل الالحقة.

2العملورشة
وأیًضاالمدرسّیة،الصفوففياالجتماعّيالنفسّيالدعمبأھمیةالمشاركینتعریفھوھذهالعملورشةمنالغرض
یتجاوزدعًماتتطلبالتيالفردّیةالطّالبحاالتمعالتعاملعنوحدھممسؤولینلیسوا(كمعلّمین)أنھمتوضیح

ورشةفيReferralاإلحالةإجراءاتإلىالتطرقیتماالجتماعّي.النفسّيالدعمتدابیرھرمفيالثانيالمستوى
العمل ھذه ویمكنك تقدیم المزید من المعلومات عن الخدمات المتاحة في السیاق المحلّّي.

3العملورشة
ھيCASELعجلةأّنبوضوحبّین).SEL(والعاطفّياالجتماعّيالتعلّمكفاءاتفھمعلىھذهالعملورشةتركز
والصفاتالكفاءاتوأنالوحیدالمرجعلیستولكنھاوالعاطفي،االجتماعّيللتعلّماالستخدامالشائعةاألطرمنواحدة

الوطنّیةالمناھجمعالربطعلىالمشاركینتشجیعیجبآخر.إلىبلدمنتختلفأنیمكنالمرغوبةالشخصیة
الذيالمجتمعّيالتعلّممركزأومنظمتھمأومدرستھمفيعملھمتوّجھالتياألخرىواألطرالبرامجمعأوالمستخدمة

یعملون فیھ.

خاللاالختیارفيتترّددالحتىمسبًقامنھابعًضااخترالمقترحة،األنشطةجمیعوتنفیذلشرحوقتلدیكیكنلمإذا
منیتمّكنواحتىالمشاركین،معاألنشطةبعضتجربةعلىاالقتصاراألفضلفمنمحدوًدا،الوقتكانإذاالجلسة.

رؤیة كیفّیة تنفیذھا وتأثیرھا المحتمل، بدالً من المرور السطحّي والنظرّي السریع على جمیع األنشطة.

4العملورشة
العاطفّياالجتماعّيوالتعلّماالجتماعّيالنفسّيبالدعمتتعلّقالتياألنشطةمنمجموعةھذهالعملورشةتتضمن

والتي تھدف إلى إنشاء مساحة تعلیمیة آمنة ومرّحبة، تسود فیھا قواعد واضحة وروابط حمیمة بین المعلّم والطالب.
ذلك،ومعالصّف.فيالطالبمنكبیرةأعدادمعللتطبیققابلةغیرھذهالعملورشةفياألنشطةبعضتبدوقد

حتىومرّحبة،آمنةتعلیمیةبیئةلخلقوالموارداألنشطةتكییفأھمّیةعلىالتأكیدفيالمشاركینبینالمناقشةستفید
في السیاقات األكثر تحدًیا.
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منالمكّثفالتدریبإعدادتّمأربعة.منبدالًیومینعلىامتّدمكّثًفاتدریًباالنیجرفيالمشروعزمالءمنفریقنّظم
نسخةعلىالعثوریمكنكعمل.ورشةكلفيواألنشطةالشرائحمنعددتجاوزأوإخفاءعبرببساطةالعملورش

فيالتدریبھذاعناإلضافّیةالمعلوماتبعضونقّدمالفرنسّیة)،(باللغةھناالفریقاستخدمھاالتيالشرائحمن
.1الملحق

اختیار المشاركین
ابحث عن المرّشحین الذین یقومون بما یلي:

تتراوحالذیناألطفالمعالعملویفّضلالتعلّم،مراكزأوالثانویةأواالبتدائیةالمدارسفيالتدریس●
البیئات).ھذهفيللمعلّمینالمواّدھذهتصمیمتّم(حیثعاًما15-9بینأعمارھم

العمل في سیاقات النزوح أو األزمات.●
تعلیم األطفال الالجئین/النازحین، سواًء مع طّالب محلّیین أو في برامج أو مدارس مخّصصة لھم.●
تقییم ومراجعة الدروس وموارد المناھج.●
على استعداد للتعلّم والنمّو كمعلّمین وقادة في مجال التعلیم.●
منفتحون على العمل مع الزمالء من ثقافات ولغات متنّوعة.●

أوFacebookأواإللكترونيالبریدأوWhatsAppالمناسبة:القناةباستخدامالمستھدفینالمرّشحینمعتواصْل
عبر منشور یتضّمن جمیع المعلومات الالزمة حول تواریخ التدریب والمكان وجھات االتصال وما إلى ذلك.

أنشأناالمثال،سبیلعلىللتقّدم.لملئھاالمرشحینوادُعاإلنترنت،عبرتكونأنویفّضلتسجیل،استمارةأنشئ
.SurveyMonkeyباستخدامھذهالتسجیلاستمارة

إذاالیومي،المادّيالتعویضأجلمن(ورّبماالتدریبإتمامشھادةإصدارأجلمنمؤّسستكمتطلّباتمسبًقاوّضح
كان ذلك متاًحا في سیاقك).

حالفيالتدریبمناالنتھاءبعدمشاركلكلالتدریبشھادةإصدارسیّتمأّنھالمرّشحینأبلْغالمثال،سبیلعلى
داخلومالحظاتدروس،خططذلكیكونقدإكمالھا.منھمتتوّقعالتيالمواّدجمیعوتقدیمالعملورشجمیعحضور

الصّف، وتأّمالت ذاتّیة، وما إلى ذلك.

التواصل األولّي مع المشاركین
اإللكترونيالبریدعبرأوواتسابعبرفردّيبشكلمنھمكلٍّمعتواصلالمشاركین،مجموعةتشكیلبمجرد●

أو في مكالمة ھاتفّیة قبل بدء الدورة التدریبّیة، وقْم بما یلي:

قّدم نفسك.○

تأّكْد من أّن لدیھم جمیع المعلومات الالزمة لالنضمام إلى التدریب في المواعید المقررة○

الخاّصةواإلشعاراتاإلعالناتسترسلوأینكیفالمثال،سبیل(علىالتواصلقنواتوّضْح○
غیرأواإللكتروني،البریدالنصّیة،الرسائل،واتسابباستخدامالمناقشات:ستدیروأینبالتدریب،

ذلك)
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منوخّففالتساؤالت،عنأجبالمناسبة،الحلولإیجادوحاولوالصعوبات،التحّدیاتإلىاستمع○
أّیة مخاوف قد تكون موجودة.

عبراآلخرین،وللمشاركینلكالدورةإلىلالنضمامدوافعھمشرحعلىالمشاركینشّجعممكًنا،ذلككانإذا●
یفّضلونھا.أخرىاتصالقناةأّیةأوPadletأو،واتساب

إحضارممكًنا،ذلككانإذاعلیھم،واقترحالمشاركین،جمیعإلىPDFبصیغةالشرائحملّفاتأرسْل●
أجھزتھم الخاصة (مثل الكمبیوتر المحمول والكمبیوتر اللوحّي) لعرض الموارد في أثناء التدریب.

اإلعدادات اللوجستیة للتدریب

التدریب وجًھا لوجھ
تّم تصمیم ھذا التدریب حّتى ُینّفذ وجًھا لوجھ في السیاقات منخفضة الموارد. من الناحیة المثالّیة ننصح بتوفیر ما یلي:

یكونأنالمثالیة،یجبالناحیةمنبھ.موثوقطاقةومصدرعرضوجھازكمبیوترجھازفیھاجتماعمكان●
بإمكان المیّسر على األقل االتصال باإلنترنت.

طاوالت ومقاعد كافیة الستیعاب جمیع المشاركین.●

علىالقدرةمعطاولةكلحولالجلوسمشاركین6-5منلمجموعاتیمكنبحیثالطاوالتتنظیمإمكانّیة●
مشاھدة مقّدمة الغرفة حیث شاشة اإلسقاط.

ننصحالمثالیةالناحیةمنولكنالمجموعات،تشكیلعندواالجتماعّیةالثقافّیةالمعاییرمراعاةیجب○
بتشكیل مجموعات متوازنة بین الجنسین ومتنوعة حسب أدوار واختصاصات وخبرة المشاركین.

ألوان.بعّدةتخطیطأقالمأمكن،وإذاأقالم،األبیض،الورقبعض،Post-itالالصقةالوریقاتمنمجموعة●

مطبوعات لكل مشارك:●

شرائح التدریب مطبوعًة، كل أربع شرائح على صفحة○

أوراق النشاطات○

باستخدامالتدریبإجراءباإلمكانالكھرباء،انقطاعحالةفيأوعرضوجھازكمبیوترجھازتوفرعدمحالةفي
المطبوعات وتیسیر المناقشات بین المشاركین. ویمكن أیًضا تنفیذ مختلف النشاطات مع التعدیالت المناسبة.

التدریب من بعد
للمیّسریمكنحیث،االنترنت)وعبر(حضورّیاً،blendedمختلًطاتدریبفينفسھاالتدریبموارداستخدامیمكن

فيالالجئینالمعلّمینمنمجموعةمعاألسلوبھذابتجریبقمناالمثال،سبیلعلىبعد.منالمشاركینمعالتواصل
ویدیرباإلنترنتمتصالًالمیّسركانفیماالحكومیة،غیرالمنّظماتإحدىأتاحتھاصاالتفيالمشاركوناجتمعتشاد.

التدریب.ھذاحولالتفاصیلمنالمزید2الملحقیقّدمبعد.منالتدریب

في مثل ھذه الحالة، وجدنا أنھ باإلضافة إلى المتطلّبات السابقة، ستحتاج إلى:
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MSمثلالفیدیومؤتمراتأداةاستخدامیتیحباإلنترنتمستقراتصال● Teams،وZoom،ذلك،إلىوما
على األقل لعرض شاشة المیّسر.

ومتابعةالمشاركیناختیارفيللمساعدةالمرّشحین،تواجدمكانفيأكثرأومنّسقتواجدضرورة●
فيالمیّسرإبالغوفياألنشطةعلىاإلشراففيرئیسدورأیًضاللمنّسقسیكوناللوجستّیة.االحتیاجات

الوقت المناسب بأّیة احتیاجات واستفسارات وتحّدیات طارئة.

قدولكنالعالم،أنحاءجمیعفيمنتشرالواتسابالمحمولة.ھواتفھمباستخدامالمشاركینمعتواصلقناة●
یفّضل المشاركون تطبیًقا مختلًفا ومن األفضل للمیّسر اختیار ما یناسب المشاركین.

المشاركینجمیعتشملأنھامنوتاّكدمبكر،وقتفيواحدةتواصلمجموعةإنشاءمنتأّكد○
والمنّسق في الموقع أو في المواقع التي یجري فیھا التدریب في الوقت نفسھ.

منمزیدإلىستحتاجأنكیعنيالمشاركینعنبعدكإّنالتدریب!ولتنفیذللدورةللتحضیرالوقتمنالمزید●
الوقت للتواصل معھم وكسر الجلید وتشكیل روح عمل جماعّیة.

ستحتاج إلى تكییف األنشطة أو اختیار أنشطة أخرى أكثر مالءمة للتنفیذ عبر اإلنترنت.○

معالتكّیففيلمساعدتكآیالندھایبرمنباستمراریتوّسعالذياألدواتصندوقاستكشافیمكنك○
التدریب من بعد.

Googleمثلافتراضيأبیضلوحمناالستفادةیمكنكالتكنولوجیا،فيبارعینالمشاركونكانحالفي●
JamboardأوPadletأوMuralمناالستفادةیمكنكوبالمثل،استخدامھا.یمكنھمأخرىأداةأّیةأو

Pollأو،Mentimeterمنّصةمثلاإلنترنتعبرالرأيواستطالعالتصویتأدوات Everywhere،أو
.Zoomمنّصةتتیحھاالتيالرأياستطالعمیزة

المواردمشاركةعلىالقنواتھذهستساعدكبعد.منالناجحالتدریبمفتاحھيالواضحةاالتصالقنواتأناعلْم
وعلى مرافقة المشاركین خطوًة خطوة في استكشافھا.

األرضعلىوأذنیكعینیكسیكونألنھالحالة،ھذهفيأساسّیًاالموقعفيالمنسقدعمُیعدُّذلك،إلىباإلضافة
وسیساعد على تكییف التدریب وتعدیلھ بسرعة كلّما كان ھناك حاجة لذلك.

بسببالتدریبمنمختلفةمراحلفيصعوباتواجھناتشاد،فيإجراؤهتمالذيالتدریبخاللالمثال،سبیلعلى
علىوالحوارالمحادثةمنجزءانتقلالوقت.طوالالفیدیومؤتمراتاستخدامالممكنمنیكنولمالضعیف،االتصال
النقاطتشرحالتيالصوتّیةالرسائلخاللومنمناقشتھا،تتّمالتيللشرائحشاشةلقطاتمشاركةخاللمنالواتساب
فيالمنّسقونكاناألنشطة.ونتائجاألسئلةعلىردودھمبمشاركةللمشاركینالسماحثّمومنالرئیسیة،واألنشطة

الموقع یبلغوننا (أیًضا على واتساب!) عن تقّدم العمل بین المجموعات وعن أیة استفسارات.

تعزیز الحّس الجماعّي والمشاركة الفّعالة
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https://toolbox.hyperisland.com/remote-toolbox-for-individuals-and-teams-collaborating-online
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://padlet.com/
https://start.mural.co/
https://www.mentimeter.com/
https://www.polleverywhere.com/


لھمالفرصةإلتاحة)4الشریحةاألولى،(الورشةالمشاركینبینالتعارفإلجراءالالزمالوقتخّصص●
األعضاءكان(إذاالتواصلإلعادةأوجدیدة)،مجموعةھذهكانت(إذاالبعضبعضھموعلىعلیك،للتعّرف

قد عملوا مًعا من قبل). فیما یلي بعض الخطوات التمھیدیة التي یمكنك البدء بھا:

بالتأكیدلدیھمالجمیعوأنالنشطة،الجمیعمشاركةعلىوتعتمدتفاعلّیةالعملورشأناشرح○
مداخالت وخبرات قّیمة یجدر بھم مشاركتھا مع المجموعة.

تعلیقاتھممشاركةوعلىالتدریب،ومحتوىتصمیمفيوالتأّملالتفّكرعلىالمشاركینشّجع○
وآرائھم معك بھدف إدخال التحسینات والمزید من المالءمة مع السیاق.

مواصلةلھملتتیحتواصلاستراتیجّیةضعمختلفة،عملأماكنمنیأتونالمشاركونكانإذا○
أحدمناطلبأوبنفسكقمتعلّموه.ماتطبیقعندتجاربھمولمشاركةالعمل،ورشبعدالنقاش

یكنلمإذاالمستقبل،فيالمنتظمللتواصلأخرىقنواتو/أوواتسابمجموعةإنشاءالمشاركین
ذلك قد تّم عند التحضیر للتدریب،

حلقات التغذیة الراجعة والتقییم
الكافيالوقتإتاحةمنتأّكدالورشة.فيومناقشتھطرحھتّممابخصوصتأّملّيبنشاطعملورشةكلُتختتم

لدیھمیكنلمإذامالحظاتھمواجمعوتعلیقاتھم،أفكارھمتدوینالمشاركینمناطلبوالمشاركة.للتفّكرللمشاركین
مانع من ذلك، لمساعدتك في تحدید االحتیاجات والجوانب الجدیدة التي یجب تحسینھا في التدریب.

ھذافينقّدموبعده.التدریبقبلالصّفّیةوالممارساتاألفكارتطّورلقیاسوبعدّیةقبلّیةاستبیاناتتصمیمعلیكنقترح
Googleأداةباستخداممماثلةاستبیاناتإعدادیمكنكاستخدمناه.لماأمثلةالمجلّد Formقدمنّصةأّیةأوالمجانیة

تتیحھا مؤّسستك.

دعم مجتمع التعلّم وضمان استمراره
التعلّممجتمععلىللحفاظالتخطیطنقترحمفتوحة.تعلیمیةكمصادرالتدریبّیةالمواردھذهتتوّفرسابًقا،ذكرناكما

لوجھ،وجھاًتالیةاجتماعاتأوفیسبوكأوواتسابمجموعةتكونأنیمكنالمحلّي؛للسیاقاألنسبالوسیلةباستخدام
بعدمتابعةاجتماعإلىالمشاركیندعوةیمكنكالمثال،سبیلعلىللمشاركین.ومفیدةمتاحةطریقةأووسیلةأّیة

والتعلیماالجتماعّيالنفسّيالدعمأنشطةتطبیقفيتجاربھملمشاركةلھممساحةإلتاحةالتدریبمنقلیلةأسابیع
االجتماعّي العاطفّي التي اكتشفوھا أو أنشأوھا بأنفسھم في صفوفھم.

إنشاءخاللمنالتدریببعدللمعلّمینcoachingالمستمّرالتوجیھتوفیرفيمؤسستكترغبقدممكًنا،ذلككانإن
التعلّمموادتنفیذجوانبومناقشةالصفّیةاالنشاطاتمراقبةتكونقدالفردّي.التوجیھأوصغیرةتعلّممجموعات

االجتماعّي العاطفّي والدعم النفسّي االجتماعّي جزًءا من نشاطات التوجیھ المستمّر ھذه.

ماولمشاركةجدید،منمًعالالجتماعأكثر)(أوموعدتحدیدعلىالمشاركینمعاالتفاقیمكنكالمثال،سبیلعلى
التواصلقناةباستخداموالتشاركللتواصلمواعیدجدولةیمكنكأوالصّف،فيتجاربھممنتعلّموهومابتطبیقھقاموا

التي تّم إنشاؤھا من قبل.
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https://drive.google.com/drive/folders/1T1DbFUTc4GQZLuHYd691O6q_A-Bk-WhV
https://drive.google.com/drive/folders/1T1DbFUTc4GQZLuHYd691O6q_A-Bk-WhV
https://www.google.com/forms/about/


الجماعّيالتدریبتنظیم"الوثیقةعلىاّطلعاستمراره،وضمانالمعلّمینتعلّمتعزیزكیفّیةحولالمعلوماتمنلمزید
الدولّي.البنكمنCoachبرنامجمنجزءوھي"،الفنیةاإلرشاداتمذّكرةالفّعال:

الخاتمة
فيالجودةعاليالشاملالتعلّملدعمللمعلّمینالمعلّمینمعببنائھاقمناالتيالمواّدھذهاستخدامكعلىلكشكًرا

سیاقكفيوالمتعلّمینالمعلّمینالحتیاجاتلالستجابةإلیھاواإلضافةالعملورشتعدیلفيتترّددالالنزوح!سیاقات
المحلّّي، ولكن نرجو منك عدم إغفال ذكر مركز التعلّم المھني كمالك أصلّي للمواّد التدریبّیة.

.clipmail@ceinternational1892.orgعلىفریقنامعالتواصلیرجىاستفسارات،أيلدیككانإذا
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https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/166681630357994286/technical-guidance-note
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/166681630357994286/technical-guidance-note
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-service-teacher-professional-development
mailto:clipmail@ceinternational1892.org


مسّرعلوجھوجھاًتدریب.1الملحق
حضورعلىمشارًكا27وافقإذأربعة،منبدالًیومینلمّدةلزمالئھمتجریبّیًاتدریًبانیاميفيالمشروعزمالءنّظم

التدریب خالل عطلة نھایة األسبوع، وقّدموا مالحظات إیجابّیة للغاّیة.

تشكیلعلىقادرینلیكونواأعّدوھااجتماعاتصالةواستأجرواكافیةبأعدادالمطبوعةالمواّدالمنظمونأعّد
الوسائطمواردالمیّسروناستخدمالصالة،فيباإلنترنتاتصالوجودلعدمنظًراالمشاركین.منصغیرةمجموعات

التي أعّدھا فریق المشروع للتنزیل.المتعّددة

التدریباستخدم،الفرنسیة)(باللغةالمجلّدھذافيالتجریبيالتدریبلھذاالمستخدمةالشرائحعلىالعثوریمكن
القصیر شرائح الورشات نفسھا مع التعدیالت التالیة:

التدریبلبقّیةاألساسھوألنھا1العملورشةفيالرئیسیةالمفاھیمتقدیمعلىالحرص●

.2العملورشةفيالمرونةومفھومالحالةدراساتنشاطمثل،والمفاھیماألنشطةبعضتخّطي●

كفاءةكللتعزیزأمكن)(إنفقطواحدنشاطاختبارولكنالمطبوعةالمواردفيSELأنشطةجمیعإتاحة●
.SELكفاءاتمن

للمالحظاتالكافيالوقتإتاحةلضمان،4العملورشةمنللمعلمالنفسّیةالراحةأھّمّیةبمناقشةاالكتفاء●
الختامّیة والمناقشات.

فيرغبتھمعنوالمیّسرونالمشاركونعّبروالمناقشات.األنشطةفيبھّمةوشاركوامتحّمسین،المشاركونكان
تنظیمأیًضااقترحوالقدوتجاربھم.أفكارھمعنبالتعبیرللجمیعللسماحالمختلفةلألنشطةالوقتمنالمزیدتخصیص

متابعة مستمّرة، وفي ظروف الصف  لمساعدتھم على تطبیق ما تعلّموه خالل التدریب.
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https://drive.google.com/drive/folders/103CyHc1_Xh_HPmolOx5gI0c8EiLPcZJH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/103CyHc1_Xh_HPmolOx5gI0c8EiLPcZJH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19XbzxkkgtoQxuB1CyHtAHbm8nVA8TQ5g?usp=sharing


وسالستھالمحتوىجودةعلىالمیسرونأّكدالتدریب،أثناءالوقتمنالمزیدإتاحةإلىالحاجةعنالنظربصرف
وتسلسلھ المنطقّي الذي سمح لھم بإجراء كل النشاطات التي كانوا قد خّططوا لھا.
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بعدومنمختلطبأسلوبلمیّسرینتدریب.2الملحق
Jesuitومنظمةالالجئینلشؤونالمتحدةلألممالسامیةالمفوضیةمعبالشراكة Refugee Servicesالتي

لمعلّمینBlendedمختلًطاتدریًباالمشروعفریقنّظمتشاد،شرقيفيالتعلیمّیةوالبرامجالمدارسعلىتشرف
باإلنترنت.مستقّراتصالفیھایتوّفرالوالتيتشادمنالشرقیةالمناطقفيالواقعةالالجئینمخّیماتفيالخبرةذوي
عندماالالجئینالمعلّمینمنلزمالئھمالتدریبتنظیممنبدورھمیتمّكنواحتىالمعلّمینھؤالءإعدادالتدریبھدف

یعودون إلى مخّیماتھم.

تدریبّیینموقعینإلىالجئین،مخّیماتعّدةمنالمحلّیینالشریكةالمنّظمةموّظفياختارھمالذینالمشاركون،سافر
وموّجھJRSمنموّظفانضّمكماالالزمة.واألجھزةباإلنترنتواالتصالالكھرباءفیھمویتوّفرالمفوضّیةتدیرھما

مدرسّي (موظف حكومّي تشادّي) إلى التدریب في كل موقع لضمان استدامتھ ونشره في المستقبل.

مجموعةإنشاءتمالكتشافھا.مسبًقاالمطبوعةالموادالمشاركونوتسلّمأیام،3مدارعلىالمیّسرینتدریبتنظیمتم
باستخدامالتدریبتقدیمیتمأنالمفترضمنكانالمحلّیّین.المنّسقینأحدقبلمنللتدریبالسابقالیومفيواتساب

MS Teamsمنتتصلالمدّربةكانتباإلنترنت.االتصالضعفحالةفياستقراًراأكثرتبدواألداةھذهألّن
خارج تشاد، لتدیر التدریب من بعد بمساعدة منّسق محلّّي في كل موقع.

باللغة العربّیة) لتحقیق األھداف التالیة:ھناتتألّف مواد تدریب المیّسرین من عرض تقدیمّي (متوّفر

إعطاء مجموعة رائدة من المعلمین الفرصة الكتشاف مشروع التعلّم الشامل عالي الجودة●

التقدیم لبعض المفاھیم األساسّیة التي تدعم جودة التعلم الشامل●

عرض محتوى ورش العمل وشرح مبدأ تصمیمھا الذي یعتمد على التفكیر والمناقشات الجماعّیة●

استكشاف وتطبیق بعض األنشطة التي تصلح للتطبیق من بعد●

تشجیع المعلّمین المشاركین على مشاركة خبراتھم وتوّقعاتھم أثناء وبعد التدریب●

التعریف بإیجاز بمصادر التدریب األخرى التي تم تطویرھا أثناء المشروع●

اللغةالتشادّیونالعاملونیفّضلفیماالعربّیة،اللغةویستخدمونالسودانمنجمیعھمالمشاركینالمعلّمینلكوننظًرا
الفرنسّیة، فقد أرسل الفریق الموارد باللغتین العربّیة والفرنسّیة وتّم تقدیم التدریب باللغة العربیة حصًرا.

باإلنترنت،االتصالضعفوخاصةاللوجستّیة،والعوائقالمصاعببسببلھامخّطًطاكانكماالدورةتنفیذتعّذر
الثالثالیومخاللواتسابباستخدامتكتفيأنالمجموعةعلىكانالمنّفذة.واألنشطةالفعلّيالعملوقتمنذلكوحّد
بتقّدمالمدّربةإبالغفيرئیسدوٌرالموقعفيللموّظفینكانوقد.Teamsاستخداممنیتمّكنلمالمركزینأحدألّن

المناقشات بین المشاركین، قبل تبادل األفكار على واتساب.
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https://drive.google.com/drive/folders/1jGiexNF7euYHrh7Knug38UKGtJTQ5ZwV?usp=sharing


ینشرمافغالًباالسھل،باألمرلیسواتسابعلىقصیروقتخاللمتتالیةنقاشاتتنظیمأّنإلىاإلشارةوتجدر
التجربة،ھذهخاللمنلذلكجدیدة.مناقشةأوفكرةإلىاالنتقالالمدّربیحاولفیمامتأخّرةردوًداالمشاركون

التواصلواقتصاراالتصالضعفمنالحالةھذهلمثللالستعدادالمركزفيالموظفینمعمسبًقابالتحضیرنوصي
المشاركینبتقّدمأفضلدرایةعلىالمدّربسیكونالمركزفيالمنّسقینفبمساعدةوالصوتّیة،المكتوبةالرسائلعلى

في العمل، والذي غالًبا ما یكون أبطأ من تقدیراتھ من ُبعد.

عملھم.سیاقاتفيالمواردفيالحادالنقصإلىاإلشارةمعالتدریبحولإیجابّیةمالحظاتالمشاركونأعطى
الكبیرةاالتصالتحّدیاتمنالرغمعلىواتسابعلىالمدّربةمعالتدریببعداتصالعلىالبقاءفيرغبًةوأبدوا

التي یواجھونھا.

منالرغمعلىإلكمالھوالسعيالتدریبلتنظیمالمبذولةللجھودخاصبشكلتقدیرھمعنالمعلمونوأعرب
باستخدامبعدومنالمختلطالتعلّممعلھمتجربٍةأّولكانالتدریبھذاألّنحماسھمعنأیًضاعّبرواكماالصعوبات.

وسائل التواصل.
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