
تبدأ دورة التعلم التي ينظمها 
مركز KIX EAP يف  

 23 سبتمرب 2022
TPD@“ إن دورة التعلم حول التطوير املهني للمعلم عىل نطاق واسع

Scale “ التي يُنظمها مركز تبادل املعرفة واالبتكار )KIX( يف أوروبا وآسيا 

واملحيط الهادئ )EAP( فرصًة للتطّور املهني يقدمها املركز بالتعاون مع 

تحالف التطوير املهني للمعلمني يف بلدان الجنوب من خالل مؤسسة التعليم 

والتنمية يف مجال تكنولوجيا املعلومات )FIT-ED( وذلك ضمن إطار برنامج 

KIX EAP الذي تستضيفه شبكة السياسات الدولية والتعاون يف مجال 

التعليم والتدريب )NORRAG(. وتستهدف دورة التطوير املهني هذه 

صانعي السياسات يف وزارة الرتبية الذين يعملون عىل التطوير املهني للمعلم 

 KIX والباحثني وممثيل املجتمع املدين يف البلدان الـ 21 املشاركة يف مركز

 .EAP

وتركز دورة التعلم عىل دعم املشاركني يف التفكري يف كيفية توسيع نطاق 

برامج التطوير املهني للمعلم املستندة اىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

من خالل تكييف/ تحديد مواقع عدد كبري من املعلمني بهدف تحسني نتائج 

تحصيل الطالب. ومن املتوقع أن يعمل املشاركون يف مجموعات قطرية عىل 

امتداد فرتة دورة التعلم من أجل تطوير منتج معريف يتضمن:

موجز عن منوذج TPD@Scale يعالج الرصاع القائم بني    - 

اإلنصاف والجودة والفعالية يف نظمهم الرتبوية   

واقرتاح برنامج TPD@Scale لبلدهم أو منطقة/مناطق    - 

مختارة من بلدهم.    

تستهدف الدورة املُهتمني من:
املتواجدين يف بلدان  

   KIX EAP وعندهم 
قدرة عىل الوصول اىل    

حاسوب وخربة يف مجال    
تطبيق برامج التطوير    

املهني للمعلم.   

العاملني يف الحكومة أو   
الجامعات أو معاهد    
البحوث أو منظامت    

املجتمع املدين،  

صانعي السياسات و/  
أو أبرز املؤثرين العاملني    
يف مجال التطوير املهني    

للمعلم )TPD( )مثل    
كبار املسؤولني يف الوزارة،    

أصحاب أو مصممي    
الربامج، معاهد البحث،    

إلخ.(  

الرجاء نرش عىل نطاق واسع

قدم اآلن

دورة تعلم KIX EAP حول التطوير املهني 
)TPD@SCALE( للمعلم عىل نطاق واسع

ويدعم ُميرسو الدورة املشاركني خالل كّل هذه الفرتة وسيتعلمون مع 

املشاركني من املجموعات القطرية األخرى.  

وسيتمكن املشاركون خالل دورة التعلم من: 

تفسري مبادئ وعنارص ومناذج التطوير املهني للمعلم عىل   .1 

نطاق واسع TPD@Scale وتطبيقها لتحليل االحتياجات    

عىل مستوى تطوير املعلم مهنياً يف بلدهم أو منطقتهم،  

تكييف مناذج TPD@Scale واعطائها الطابع املحيل لتطوير   .2 

برنامج تطوير مهني للمعلم واسع النطاق بواسطة    

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك لتحقيق اإلنصاف    

والجودة والفعالية يف التعليم،  

اقرتاح الرشوط الرضورية والكافية للبيئة الداعمة لربنامج   .3 

تطوير مهني للمعلم واسع النطاق بواسطة تكنولوجيا    

املعلومات واالتصاالت.   

 )FIT-ED( وتقدم مؤسسة التعليم والتنمية يف مجال تكنولوجيا املعلومات

شهادة مشاركة للمجموعات املشاركة التي تُنجز بنجاح املُنتج املعريف.

https://www.norrag.org/kix-eap-countries/
https://www.norrag.org/kix-eap-countries/
https://www.norrag.org/kix-eap-countries/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd28-RwBBaHofaKnGW05gEWMh1mMVrZDwNqRq3El3i4kUOmpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd28-RwBBaHofaKnGW05gEWMh1mMVrZDwNqRq3El3i4kUOmpg/viewform


ما املقصود بالتطوير املهني للمعلم عىل نطاق 
واسع TPD@SCALE؟

يُقصد بـ TPD@Scale برامج التطوير املهني املّوجهة اىل املعلمني والتي تُقام بواسطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وترُشك 

عدد كبري من املعلمني. ويُقصد بالعدد كبري، عىل النحو املُحدد هنا، العدد عىل مستوى النظام )أي عىل مستوى مجموعة، 

مقاطعة، محافظة أو عىل مستوى الوطن( ال منظور عددي بحت. ويستند TPD@Scale اىل الخصائص املعروفة للتعليم املهني 

الفعال للمعلمني واملعرفة النظرية والتطبيقية الخاصة بتوسيع النطاق إضافًة اىل النتائج الناشئة من مجال “التعلم عىل نطاق 

واسع” الجديد. وتجمع برامج TPD@Scale بني األساليب والنظم واملوارد واألنشطة االفرتاضية والحضورية لتلبية احتياجات 

املعلمني التعلميّة يف سياقات مختلفة. 

أهلية املشاركة
ندعو األفراد الذين يستوفون الرشوط املذكورة أدناه اىل تقديم طلب املشاركة:

عىل املشاركني أن يكونوا من أحد بلدان الرشاكة العاملية من أجل التعليم لتبادل املعرفة واالبتكار يف   

أوروبا، آسيا واملحيط الهادئ 

عىل املشاركني أن يكونوا أعضاء يف منظامت تقود مبادرة متعلقة بالتطوير املهني للمعلم داخل البلد و/أو   

يف وزارة الرتبية. 

عىل املشاركني أن يكونوا صانعي سياسات و/أو مؤثرين بارزين يعملون يف مجال التطوير املهني للمعلم   

)مثالً مسؤولني كبار يف الوزارة، أصحاب أو مصممي برامج، معاهد بحوث، إلخ.(

عىل املشاركني أن يتمتعوا بخربة يف مجال تصميم و/أو تطبيق برامج التطوير املهني للمعلم  

عىل املشاركني التمكن من الوصول اىل أنرتنيت واىل حاسوب شغال  

عىل املشاركني االلتزام بحضور اللقاءات األسبوعية وحلقات العمل يف مجموعات وبإمتام العمل الفردي   

وعليهم باإلعراب عن دافع قوي إلنجاز املنتج املعريف لدورة التعلم.  

ويجمع مركز KIX EAPالذي تستضيفه شبكة NORRAG يف جنيف جميع الطلبات ويراجعها مع منسقي 

KIX الوطنيني أو لجان توجيه KIX الوطنية الختيار املشاركني. ويُفَضل أن تراعي كّل مجموعة مؤلفة التوازن بني 

الجنَسني وأن تتألف من ثالثة اىل خمسة مشاركني وتتضمن أقلّه ممثل عن الحكومة وممثل عن مؤسسة بحوث 

)جامعة، مجتمع مدين أو بحوث تطبيقية( وممثل عن املجتمع املدين أي الجمعيات واملؤسسات الخاصة واملنظامت 

الدولية. 

موعد الدورة وإطارها
متتد دورة التعلم حول التطوير املهني للمعلم عىل نطاق واسع )TPD@Scale( عىل مثانية أسابيع )من 23 سبتمرب حتى 25 

نوفمرب 2022(. تُعقد الدورة باللغة اإلنجليزية وباستطاعة مركز KIX EAP تأمني الرتجمة الفورية نحو اللغتنَي العربية والروسية، 

 يف حال اقتضت الحاجة. ولذلك، نطلب منكم ارسال طلباتكم لتأمني الرتجمة اىل الربيد االلكرتوين التايل: 

 .norrag.kix@graduateinstitute.ch

ويف حني يلتقي املشاركون واملدربون مرة يف األسبوع، تنطوي الدورة عىل أنشطة أخرى ومنها: 

الدورة املفتوحة عرب انرتنيت حول “التطوير املهني للمعلم عىل نطاق واسع واالبتكار يف مجال التطوير   .1 

املهني للمعلم” التي تستضيفها منصة الجامعة املفتوحة )OpenLearn، اململكة املتحدة(.   

وتتضمن هذه الدورة أربع وحدات:   

 TPD@Scale تحديد مبادئ وعنارص ومناذج أ -   

تقديم أدلة مختلفة يف املامرسة لـ TPD@Scale يف الجنوب ب -   

https://www.norrag.org/kix-eap-countries/
https://www.norrag.org/kix-eap-countries/
mailto:norrag.kix@graduateinstitute.ch


دعم أصحاب املصلحة يف استخدام مناذج TPD@Scale للتحليل والعمل   ت -   

وتغيري وجهات النظر والعقليات وكيفية تقديم تطوير مهني ذي نوعية للمعلم.  ث -   

ويتوجب عىل املشاركني يف دورة التعلم إنهاء وحدة واحدة كّل سبوع بشكل غري متزامن قبل أن يلتقوا بأعضاء مجموعتهم القطرية    

واملُيّرس.   

جلسات تبادل املعرفة للمجموعة، تُنظم أسبوعياً ملجموعتنَي قطرية أو ثالث. بعد أن يُنهي املشاركون الوحدات بشكل فردي،   .2 

يتباحثون يف املحتوى بإرشاف ُميرّس لتوطيد ما تعلموه والتطبيق عن طريق تبادل وتعلم بني األنداد.    

جلسات تبادل املعرفة للفريق، وهي تقدم فرصة لكل املجموعات ليك تجتمع مع بعضها البعض وتتبادل األفكار والحديث عن التقدم   .3 

املحرز عىل مستوى املنتج املعريف والحوار مع األنداد.   

جلسات تدريب بهدف دعم املجموعات القطرية خالل فرتة تحضريها للمنتج املعريف. ومن املتوقع أن تقدم هذه الجلسات التدريبية   .4 

دعامً يناسب طلب كّل مشارك وترُبمج غب الطلب يف أوقات يُتفق عليها بشكل مشرتك.   

األسبوع/ التاريخ النشاط فرتة االلتزام املتوقعة

23 سبتمرب 2022 TPD@Scale مقدمة عن دورة التعلم حول ساعتنَي

24 – 30 سبتمرب 2022

دراسة ذاتية للوحدة األوىل: مقدمة ومبادئ TPD@ Scale األساسية 

والتحديات العاملية
4 ساعات

الجلسة األوىل لتبادل املعرفة يف املجموعة ساعتنَي

1 – 7 أكتوبر 2022
دراسة ذاتية للوحدة الثانية: األدلة ودراسات الحاالت 4 ساعات

الجلسة الثانية لتبادل املعرفة يف املجموعة ساعتنَي

8 – 14 أكتوبر 2022
دراسة ذاتية للوحدة الثالثة: حلّل سياقك 4 ساعات

الجلسة الثالثة لتبادل املعرفة يف املجموعة ساعتنَي

15 – 21 أكتوبر 2022
عمل فردي 3 ساعات

الجلسة الرابعة لتبادل املعرفة يف املجموعة 3 ساعات

22 – 28 أكتوبر 2022
دراسة ذاتية للوحدة الرابعة: التكييف حسب سياقك 4 ساعات

الجلسة الخامسة لتبادل املعرفة يف املجموعة 3 ساعات

31 أكتوبر – 4 نوفمرب 2022
الجلسة السادسة لتبادل املعرفة يف املجموعة 3 ساعات

جلسة تبادل املعرفة للفريق 3 ساعات

7 – 11 نوفمرب 2022
الجلسة السابعة لتبادل املعرفة يف املجموعة 3 ساعات

جلسة تبادل املعرفة للفريق 3 ساعات

18 – 25 نوفمرب 2022 تقديم املُنتج املعريف، استعراض ومراجعة. 

رسوم املشاركة يف الدورة 
هذه الدورة مجانية وهي ممّولة من منحة لتبادل املعرفة واالبتكار )KIX(تقدمها الرشاكة العاملية من أجل التعليم )GPE(. ويُدير كّل من املركز الدويل 

لبحوث التنمية يف أوتاوا )كندا( وشبكة NORRAG ومقرها جنيف )سويرسا( مبادرة GPE KIX التي هي مبثابة محور ملنطقة أوروبا – آسيا واملحيط 

الهادئ. 



ُميرسو الدورة
قائد املرشوع

ليم، شري بينغ وهو أستاذ تكنولوجيات التعلم واالبتكار ومساعد عميد جامعة التعليم يف هونكونغ واستاذ محارض يف 

مركز يونسكو الدويل لالبتكارات يف التعليم العايل. وخالل العقَدين املاضيَني، تواصل مع أبرز الفعاليات الرتبوية عىل 

املستوينَي الوطني والدويل لتفعيل اإلنصاف والجودة والفعالية يف القطاع الرتبوي عن طريق تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. 

املُيرّسة األساسية

كيمربيل سافورد وهي كبرية املحارضين يف مجال الدراسات الرتبوية يف الجامعة املفتوحة. كتبت سلسلة من الدورات 

ومنها “دراسات مقارنة ودولية يف التعليم االبتدايئ” كام وكتبت وحررت وأرشفت عىل صياغة كتب مدرسية مثل 

“التعلم والتدريس حول العامل: دراسات مقارنة ودولية يف التعليم االبتدايئ”. وتساهم يف مناذج مستدامة لتعليم 

وتطوير املعلمني عىل املستوى الدويل مثل الربنامج املساعد للتعلم يف سريا ليون وبرنامج تعليم املعلم من خالل 

 )FIT-ED( يف الهند. تعمل أيضاً مع مؤسسة التعليم والتنمية يف مجال تكنولوجيا املعلومات TESS الدعم املدريس

وتحالف TPD@Scale يف الجنوب من أجل تطوير مهني للمعلم عىل نطاق واسع بواسطة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت املستدامة. وتدعم أيضاً جمعية “تغيري املناخ يُغرّي كّل يشء” وموقعها بريطانيا وهي جمعية تساعد 

تالميذ الصفوف االبتدائية عىل تطوير معلوماتهم الخاصة باملناخ وتعمل مع مصممي الحلول ألزمة املناخ. 

املُيرسون

ليانغ مني )أليكس(، متخصصة يف التعلم االلكرتوين وطالبة دكتوره يف جامعة التعليم يف هونكونغ. تركز يف عملها 

وبحوثها عىل التعلم االلكرتوين والتعلم املختلط يف التعليم العايل وهي أستاذة يف التطوير املهني. وقبل العمل يف 

جامعة هونج كونج، تدربت يف وحدة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف يونسكو بانكوك وعملت كمعلمة يف 

الصني.  

د. بونالي نيث، حاز عىل شهادة الدكتورة يف تعليم اللغات والثقافة يف العام 2005 من جامعة هريوشيام يف اليابان. 

قاد بعدها برنامج الدراسات العليا للتعليم يف جامعة بنوم بنه امللكية. ويف أواخر العام 2011، ُعنّي نائب مدير عام 

التعليم العايل وهو منذ ذلك الحني منخرط بفعالية يف تطوير ورصد تطبيق سياسات واسرتاتيجيات التعليم العايل. 

يدعم مرشوع تحسني جودة التعليم العايل وقدراته )HEQCIP( ومرشوع تحسني التعليم العايل )HEIP( وهو 

يخطط ويرُشف عىل بناء قدرات قطاع التعليم العايل والتطوير املهني وأساليب تحسني التعلم والتعليم وبرامج 

الرتويج للبحوث. يهتم د. نيث بإدارة التعليم وقيادته وتطوير املناهج وتطوير املوارد البرشية والتطوير املهني 

إضافًة اىل الطابع الدويل للتعليم العايل وحراك الطالب وتحويل األرصدة. وعىل مستوى العمل التطوعي، هو فاعل 

جداً يف النشاطات املرتبطة بنمو املجتمع وتطوير الشباب والتفاهم بني الثقافات. 

د. ويسيل تيرت، هو كبري املستشارين يف مجال االبتكار الرتبوي وتطوير املهارات يف مكتب اليونسكو اإلقليمي 

ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ يف بانكوك، تايالند. ويقود، منذ العام 2005، املساعدة التقنية يف أكرث من 50 بلد يف 

أوروبا وآسيا واملحيط الهادئ بدعم من مرصف التنمية اآلسيوي واليونسكو ووزارة الخارجية األمريكية. يركز عىل 

كيفية تقييم وبناء قدرات الدولة من أجل تحسني الحياة والعمل والتنمية املستدامة. شارك يف تحرير الُكتيّب حول 

سياسة التعليم املتوقع أن تُصدره قريباً دار إيدوارد إيلغار للنرش كام وشارك يف تحرير مبدأين توجيهيَني من مبادئ 

اليونسكو التوجيهية حول تطوير وتطبيق أطر املؤهالت. هو ُمجاز يف تدريب املجموعات، يُصغي بشكل فعال 

ويسعى اىل تعلم كيف باستطاعة الحوكمة التشاركية املساعدة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة 

يف سياقات مختلفة من حول العامل. ويسيل ُمستشار لدى مؤسسة اقتصاد التعلم وعضو يف كتلة البنك الدويل 

ملجموعة مامريس التعليم. هو متزوج وعنده ولَدين ويعمل حالياً عن بعد من النورماندي يف فرنسا. 



د. ويسيل تيرت، هو كبري املستشارين يف مجال االبتكار الرتبوي وتطوير املهارات يف مكتب اليونسكو اإلقليمي 

ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ يف بانكوك، تايالند. ويقود، منذ العام 2005، املساعدة التقنية يف أكرث من 50 بلد يف 

أوروبا وآسيا واملحيط الهادئ بدعم من مرصف التنمية اآلسيوي واليونسكو ووزارة الخارجية األمريكية. يركز عىل 

كيفية تقييم وبناء قدرات الدولة من أجل تحسني الحياة والعمل والتنمية املستدامة. شارك يف تحرير الُكتيّب حول 

سياسة التعليم املتوقع أن تُصدره قريباً دار إيدوارد إيلغار للنرش كام وشارك يف تحرير مبدأين توجيهيَني من مبادئ 

اليونسكو التوجيهية حول تطوير وتطبيق أطر املؤهالت. هو ُمجاز يف تدريب املجموعات، يُصغي بشكل فعال 

ويسعى اىل تعلم كيف باستطاعة الحوكمة التشاركية املساعدة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة 

يف سياقات مختلفة من حول العامل. ويسيل ُمستشار لدى مؤسسة اقتصاد التعلم وعضو يف كتلة البنك الدويل 

ملجموعة مامريس التعليم. هو متزوج وعنده ولَدين ويعمل حالياً عن بعد من النورماندي يف فرنسا. 

طلب املشاركة 
تُقدم جميع الطلبات من خالل استامرة الطلب هذه.

يُرجى التأكد من أهلية املشاركة واملتطلبات املرتبطة بتقرير املعرفة قبل تقديم الطلب.  رصد، تقييم وتعلم
من املتوقع أن يُطلب من املشاركني ملء استبيانات 

واستامرات ملساعدة فريق التدريب واملنظمني عىل 

تحديد االثار ونقاط القوة والنقاط الواجب تحسينها 

خالل النشاطات املستقبلية عرب أنرتنيت.  

نويص بتقديم طلبات ملجموعات مؤلفة من 3 اىل 5 مشاركني مع اإلشارة اىل أنه سيتوجب 

عىل جميع أعضاء الفريق تقديم طلبات فردية. 

الجديد للتقديم: 5  سبتمرب 2022.  املوعد النهايئ

وللمزيد من األسئلة، يُرجى التواصل مع مركز KIX EAP عرب الربيد اإللكرتوين 
التايل: norrag.kix@graduateinstitute.ch  أو من خالل منسق KIX الوطني يف 

بلدك. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd28-RwBBaHofaKnGW05gEWMh1mMVrZDwNqRq3El3i4kUOmpg/viewform


ملحق: مخطط لتقرير املعرفة

موجز السياسات )3-2 صفحات ، 2000-1500 كلمة(  .1
السياق والخلفية )400 كلمة كحد أقىص(  

مقدمة موجزة عن نظام التعليم وسياسة املعلم يف الدولة/املنطقة.  

.TDP قبل الخدمة، التعريفي وأثناء الخدمة -TDP وصف نظام ومامرسات  

القضايا والتحديات الحالية )400 كلمة كحد أقىص - نقاط(  

تحديد ورشح القضايا TDP فيام يتعلق باإلنصاف والجودة والكفاءة.  

الحلول والسياسات املقرتحة )900 كلمة كحد أقىص - نقاط(  

صياغة الحلول والتوصيات لكل قضية\تحدي تم تحديده يف القسم السابق.  

مجال أولوية لتوسيع نطاق TPD )300 كلمة كحد أقىص(  

تحديد وتربير ومناقشة مجال ذي أولوية )الحل / السياسة التي وردت يف القسم السابق(. سيعتمد اقرتاحك لتوسيع نطاق TPD عىل هذه    

املنطقة ذات األولوية.  

مقرتح ملرشوع توسيع نطاق التطوير املهني للمعلمني )5-7 صفحات،    .2 
3000-5000 كلمة(  

ملخص املرشوع املقرتح )صفحة أو 500 كلمة كحد أقىص(

تفاصيل املرشوع  .1

عنوان املرشوع  .i  

السياق )وطني، دويل، إقليمي، أو غري ذلك(   .ii  

املشاركون املستهدفون )معلمي تعليم الطفولة املبكرة، معلمي املدارس االبتدائية، معلمي املدارس الثانوية، معلمي التعليم   .iii   

الفني واملهني ، معلمي التعليم العايل وغريهم(   

مدة املرشوع  .iv  

التكاليف التقديرية للمرشوع   .v  

أعضاء مجموعة املرشوع والرشكاء  .2

ملخص حوايل 200-250 كلمة للمرشوع املقرتح.يجب أن يقدم هذا امللخص بوضوح: الهدف والجدارة واآلثار املحتملة للتطوير املهني املقرتح   .3 

للمعلم يف سياق التنفيذ.  

وصف املرشوع املقرتح )4-6 صفحات، 2500-4500 كلمة(

يجب أن يوفر قسم وصف املرشوع يف االقرتاح معلومات حول ما ييل:

الهدف الرئييس واألهداف واملخرجات يف سياق مجموعة مستهدفة من التحديات والقضايا )700 كلمة كحد أقىص(  .1

النهج/ اإلطار/ النموذج واالسرتاتيجيات التي سيتم استخدامها لتحقيق األهداف واملخرجات املقرتحة )2800 كلمة كحد أقىص(  .2

الوكاالت واملنظامت الرشيكة املقرتحة وأدوارها لتحقيق التأثريات املقصودة )500 كلمة كحد أقىص(  .3

خطة التقييم و املنهجية )500 كلمة كحد أقىص(  .4

النطاق الزمني للمرشوع )ال تزيد عن ثالث سنوات(   .5

امليزانية املقرتحة   .6






