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ماذا تعرف عن الهٌبة الدولٌة للتربٌة والمصادر ()iEARN؟
هً شبكة غٌر ربحٌة ،تقدم الدعم ألكثر من  33ألف معلمم مملٌمم ً لبلمة ،أمً أكثمر ممن  133دملمة ،ممن لكمً ٌعملمما ممٌة
أً مشبرٌع تهدف إلى إحداث تغٌٌر أً العبلم ،من خبلل شبكة االتصمبل العبلمٌمة ،حٌمث أن هم الهٌبمة ،م م  ،1811كب م الرابمد
أً تمظٌف التك ملمجٌب التفبعلٌة؛ لتمكٌن لمبلة الممدارف أمً التماصمل ممع بعلمهم المبعت ،ممن شمتى أ حمبف العمبلم ،أمً مشمبرٌع
تربمٌة هبدأة ،متتمٌز الشبكة بؤ هب:
-

تمأر للشببة بٌبة آم ة مم ظمة للتماصل.
تلم مجتمعب من المعلمٌن مالللبة.
تجمع مشبركٌن معرمأٌن ٌتماصلمن أٌمب بٌ هم ببلكتببة مالقراف .
تقدم الفرصة لتلبٌق مشبرٌع تعلٌمٌة خدمٌة.
تلم مجتمعب حصرٌب ،ممتعدد الثقبأب .

مبعد اال لمبم إلى الشبكةٌ ،شبرك المعلممن مالللبمة أمً المركمز التعمبم ً ،حٌمث ٌلتقممن ببلمشمبركٌن اوخمرٌن ،مٌ خرلممن
أً المشبرٌع القببمة ،التً ببدر بهب زمبلبهم ،ممن مختلمف بقمبل العمبلم ،معلمى كمل مشمرمل علمى الهٌبمة الدملٌمة للتربٌمة مالمصمبدر،
ببإللبأة إلى تحقٌق هدف تعلٌمً أً م هبج معٌن أم مبد معٌ مة ،أن ٌجٌمة علمى هم ا ال مإال" :كٌمف ممف ٌلممر المشمرمل أمً
معٌة المعٌشة على ه ا الكمكة؟" ،حٌث ٌعتبر الهدف المشترك بٌن جمٌع مشبرٌع الشبكة .م ٌُ مًّ المشبركمن أمً مشمبرٌع الشمبكة
مهبر العمل التعبم ً مع زمبلبهم ،محلٌب معبلمٌب ،كمب ٌعممن الدمر االٌجببً ال ي ٌ بغً أن ٌقممما به أً مجتمعبتهم.

أٌن أجد مزٌدا من المعلومات عن الهٌبة الدولٌة للتربٌة والمصادر ()iEARN؟
 على شبكة المعلومات العالمٌة) :(WWWإ ا لم تكن علما أً الهٌبة الدملٌة للتربٌة مالمصبدر ( ،)iEARNالرجبفزٌبر الرابل التبلً http://media.iearn.org/request
 oالممقع الدملً للشبكةhttp://www.iearn.org :
 oالمركز التعبم ً للشبكة( http://media.iearn.org :ا ظر صفحة 13؛ لمزٌد من المعلممب حمل المشبرٌع
التفبعلٌة المتمأر أً المركز التعبم ً للشبكة)
 عن طرٌق التواصل مع منسقً الدول لدى الشبكة:ٌ oمك ك الحصمل على قببمة بؤ مبف م قً الدمل ،أم ممثلٌهب ،على الصفحب ( ،)12 – 13أم بزٌبر الرابل
 ،www.iearn.org/countries/country-coordinatorsللتماصل معهم.
 عن طرٌق اإلنماء المهنً: oتمأر الشبكة مرشة تدرٌبٌة لئل مبف المه ً ،عن لرٌق الحلمر الفعلً (مجهب بمجه) ،أم التماصل االأترالً
(اال تر )  ،للتربمٌٌن الراغبٌن أً تمظٌف المشبرٌع العبلمٌة ،مأدما التماصل على اال تر  ،مع لبلبهم،
أً الفصمل الدرا ٌة .مٌعمل المشرأمن على المشبرٌع ،ج بب إلى ج ة ،مع المعلمٌن مالللبة المشبركٌن ،على
تمأٌر التدرٌة البلزم لتلبٌة احتٌبجبتهم الخبصة .مٌعمد المشبركمن أً ه المشبرٌع إلى مدار هم ،بمهبرا
مكت بة ،مم بعد تق ٌة م تمر من أرٌق الشبكة ( ،)iEARNببإللبأة إلى الم بعدا الم تمر من زمبلبهم
حمل العبلم عبر اال تر  .ملمزٌد من المعلممب ٌرجى اإللبلل على صفحة  ،18أم زٌبر الرابل
.www.iearn.org/professional-development

كٌف تسهم فً نشر صوت الهٌبة الدولٌة للتربٌة والمصادر ()iEARN؟
إ ا كبن لدٌك الرغبة أً أن ت هم مع ب أً شر صم الهٌبة الدملٌة للتربٌة مالمصمبدر (،)iEARN
ٌرجممممى زٌممممبر الممممرابل www.iearn.org/about/logos-and-linking-iearn؛ لمزٌممممد مممممن
المعلممب حمل ا تخدام شعبر الهٌبة.
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كتاب األصدقاء – لنذهب معا 44 ..............................................................................................................
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أنهارنا  ..عالمنا 46 ..........................................................................................................................
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مراقبة الرمال 46 ........................................................................................................... Sandwatch
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آثار أقدامنا  ..مستقبلنا 47 .................................................................................................................
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معا من أجل الطٌور 47 .....................................................................................................................
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مشروع النرجس والزنبق 47 ..........................................................................................................
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الطهً الشمسً 41 .......................................................................................................................
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القضاء على المالرٌا 41 ..................................................................................................................
ٌحلل اللبلة أ ببة التً تإدي إلى مرت المبلرٌب  ،مآثبرهب ،م بل المقبٌة مالعبلج م هب أً العبلم.

شابات فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت 41 .........................................................................................
مشرمل للتحقٌق أً األ ببة الكبم ة مراف تد ً مشبركة المرأ أً مجبال تك ملمجٌب المعلممب ماالتصبال .

الحلقات التعلٌمٌة 54 ...................................................................................................
الحلقب التعلٌمٌمة تشممل الفبمب العمرٌمة أمً الممدارف االبتدابٌمة ماإلعدادٌمة مالثب مٌمة ،مهمً قلمة ا لبلقمة جٌمد للمعلممٌن الجمدد علمى
المشبرٌع التعبم ٌة على اال تر  ،لمب تمأر من ب ٌة مجدمل زم ً مالح ،معددا من الشركبف .تتكمّ ن الحلقة التعلٌمٌة من أرٌق مكم ب
من  1 – 6معلمٌن مع أصملهمٌ ،تجمعمن أً ألبف اأترالً من الفصمل الدرا ٌة اإللكترم ٌة ،لمد  14أ بمعب .مأً هبٌة المدمر ،
تقمم كل مجممعة بجمع أعمبلهب م شرهب (ا ظر  www.iearn.org/circlesللوشَد هي الوعلىهبد) .لبل لممبم إلمى الحلقمة التعلٌمٌمةٌ ،جمة
أن تمؤل ا تمبر الت جٌل قبل أ بمعٌن من بداٌة الحلقة.
الدورة من سبتمبر إلى ٌناٌر ( :2313الدمر الثب ٌة) تبدأ أً  33بتمبر  2313مت تهً أً  ٌ 12مبٌر  15( 2311أ مبمل ممع أبصمل
أ بمل ماحد أً دٌ مبر) .آخر ممعد للت جٌل أً  15بتمبر .2313
الدورة من ٌناٌر إلى ماٌو ( :2311الدمر األملى) تبدأ أً  ٌ 33بٌر  2313مت تهً أً  22مبٌم  15( 2311أ بمل مع أبصل أ بمل
ماحد أً الربٌع) .آخر ممعد للت جٌل أً  ٌ 15بٌر .2313

للغات فً الهٌبة الدولٌة للتربٌة والمصادر 63 .......................................................................
مقتطفات من مٌثاق الهٌبة 64 .........................................................................................
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iEARN
الهٌبة الدولٌة للتربٌة والمصادر
مجه الشكر الجزٌل لكل المشرأٌن على المشبرٌع ،إل هبمهم أً مصف المشبرٌع ،معملهم الدإمة ،ممتببعتهم
الم تمر  ،كمب شكر جمٌع المعلمٌن مالللبة ال ٌن أ همما أً جبح ه المشبرٌع.
كمب م ّد إحبلتكم بؤن العدٌد من المشبرٌع الجدٌد ُتملد لمال ال ة ،مأخرى ت تهً ،مل ا أإن ه ا الكتٌة مب هم إال مجهمد
لرصد المشبرٌع ال بشلة أً تبرٌخ لبع الكتبة ( بتمبر  ،)2313مللحصمل على القببمة المُح ّدثة للمشبرٌع لمال
العبمٌ ،رجى زٌبر الرابل التبلً.www.media.iearn.org/projects :

1

المؤتمر الدولً السنوي للهٌبة الدولٌة للتربٌة والمصادر
وقمة الشباب
بجب ممة التعممبمن المتممبح علممى اال تر م  ،تقمممم مراكممز الشممبكة علممى لممبق العممبلم بعقممد مجممعممة مممن اللقممبفا المحلٌممة
ماإلقلٌمٌة مالدملٌمة للمعلممٌن مالللبمة لممال العمبم ،ملئللمبلل علمى آخمر الم متجدا حممل هم األحمداثٌ ،رجمى زٌمبر
الرابل التبلً. www.iearn.org/events. :
فً الفترة ٌ 34 – 21ولٌو ،سوف تستضٌف تاٌوان المؤتمر الدولً السننوي الثنامن عشنر للشنبكة ،وقمنة الشنباب
السنوٌة الخامسة عشر ،م ٌكمن التجمع أً مدٌ ة "كمه ٌ ج" ،تح شعبر "تك ملمجٌمب خلمراف ،حٌمب خلمراف ،حٌمب
أألل" .م مٌجمع هم ا الحمدث ،المفتممح للجمٌمع ،معلممٌن ملمبلة ممن أكثمر ممن  73دملمة ،كممب ٌمؤتً هم ا الممإتمر َتتمّمة
للمإتمرا التً اقٌم أً األرج تٌن ( ،)1884مأ ترالٌب ( ،)1885مه غبرٌب ( ،)1886مأ مبب ٌب ( ،)1887مالمالٌمب
المتحد األمرٌكٌة ( ،)1881مبمرتمرٌكم ( ،)1888مالصٌن ( ،)2333مأأرٌقٌب الج مبٌة ( ،)2331مرم ٌب (،)2332
مالٌبببن ( ،)2333م لمأبكٌب ( ،)2334مال غبل ( ،)2335مهمل دا ( ،)2336ممصر ( ،)2337مالمغمرة (،)2331
مك دا (.)2338

ٌهدف المإتمر ال مي للهٌبة الدملٌة للتربٌة مالمصبدر إلى مب ٌلً:
-

ت هٌل التماصل ،مت مٌة الشراكة بٌن التربمٌٌن مالشببة على الصعٌد المحلً ماإلقلٌمً مالدملً.
ا تخدام تك ملمجٌب االتصبال أً التعلٌم لرأع من الم تمى الصحً مرأبهٌة كمكة األرت م كب ه.
تلمٌر مهبرا اللبلة ،م معٌة التعلٌم.
إ شبف رمابل مإ ٌة بٌن كل شركبف التعلٌم.
دعم التعلٌم اإللكترم ً ،ماإل مبف المه ً.
تعزٌز الحمار بٌن الثقبأب
تببدل المعلممب مالخبرا حمل كٌفٌة اال تفبد من أدما التماصمل التربممي أمً التمؤثٌر اإلٌجمببً علمى التغٌمر
االقتصبدي مال ٌب ً ،ماالحتٌبجب البشرٌة مالبٌبٌة.
تببدل الخبرا حمل مب ج من المشبرٌع الصفٌة التً تحدث أرقب حقٌقٌب ،متببدل األأكبر حمل بل تعزٌز المتعلم
داخل غرأة الصف الدرا ً.
تملٌح الخبرا أً رٌبد التك ملمجٌب.
تعزٌز التفبهم بٌن الثقبأب من خبلل ا تخدام لغب مختلفة أً المشبرٌع ،مإتبحة الفرصة للعدٌد من اللغمب التمً
ال ٌُ مع لهب صمتب أً العبد  ،ما تكشبف لرق أخرى لتك ٌر الحماجز.
تم ٌع لبق مجتمع شمبكة المصمبدر التربمٌمة العبلمٌمة ،عمن لرٌمق زٌمبد أأمراد مجتمعهمب المدملً ممن التربممٌٌن
مالقٌبدا الشبببٌة بب تخدام أدما االتصبل.

ٌرجى زٌبر الرابل  ، www.iearn2011.orgلئللبلل على آخر م تجدا المإتمر ال ي ٌعقد أمً تمبٌمان أمً
ٌملٌم .2311
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 واألشخاص، ومندوبٌها،منسقً الهٌبة الدولٌة للتربٌة والمصادر فً الدول األعضاء
الذٌن ٌمكن التواصل معهم
smilemano36@yahoo.com ،Basma Mosameh :#اإلمارات العربٌة المتحدة
rosyaguila@infovia.com.ar; Paula Perez, paulap@telar.org ،Rosy Aguila :*األرجنتٌن
kh.alutaibi@almasallah.com.jo ،Khitam Al-Utaibi :#األردن
ssangueza@hotmail.com ،Samuel Sangueza :#األكوادور
amani_amer2001@yahoo.com ،Amany Mustafa Amer :#البحرٌن
Garibaldi, almerbg@gmail.com Almerinda Borges :#البرازٌل
kohutovat@post.cz ،Tamara Kohutova :*التشٌك
Zahraoui, soumyachic@yahoo.fr Kheira Mezough, mlovesteaching@yahoo.com; Soumeya :#الجزابر
maira.serrano@mined.gob.sv ،Maira Serrano :#السلفادور
Ndiaye kolefaye@hotmail.com; Salimata Mbodji Sene, sallsenma@yahoo.fr ،Aminata Kole Faye :^السنغال
Amel Saeed, aisns_12@hotmail.com :#السودان
hh00112003@yahoo.com.cn; Subude, subude@yahoo.com Sihong Huang :*الصٌن
binabayan@gmail.com ،Bina Jalal :^العراق
maloularcena@yahoo.com ،Maria Luisa H. Larcena :#الفٌلٌبٌن
donfackfr@yahoo.fr ،Francois Donfack :^الكامٌرون
Didier Lungu, dikiendo@yahoo.fr :^الكونغو
mbenali@mearn.org ،Mourad Benali :*المغرب
nuriadealva@gmail.com ،Nuria de Alva :#المكسٌك
Gowers, mary@iearn.org.uk Cheryl Morgan, cmorgan@iearn.org.uk; Mary :*المملكة المتحدة
maria.bader@tele2.at ،Maria Bader :#النمسا
binita@iearn.org.np ,Binita Parajuli :^الىٍببل
bhagwat.sunita@gmail.com ،Sunita Bhagwat :*الهند
Gragert, ed@us.iearn.org; Lisa Jobson, ljobson@us.iearn.org Ed :*الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
،wide@oki-wide.com, Yoshie Naya, yoshie.naya@gmail.com, Suwako Nagata ،Hiroshi Ueno :*الٌابان
mike@mike.to ،nerudasuwa@yahoo.co.jp,Yoshiko Fukui, fukuike@par.odn.ne.jp, Satoru Fujitani
shaima.alraiy@gmail.com ،Shaima Alraiy :#الٌمن
kmago@tee.gr ،Kostas Magos :#الٌونان
fgiusepp@libero.it ،Giuseppe Fortunati :^اٌطالٌا
eh2y@netvision.net.il; Gladys Abu Elezam, gladys_172@yahoo.com ،Ruty Hotzen :*إسرابٌل
Committee, iearn-iran@schoolnet.ir iEARN-Iran Managing :#إٌران
Girma Mitiku, girmamitiku@yahoo.com :^أثٌوبٌا
ulker@jaazerbaijan.org; Irada Samadova, irada_sam@yahoo.com ،Ulker Kazimova :^أذربٌجان
karine@childlib.am ،Karine Durgaryan :^أرمٌنٌا
،tonic@pangea.org; Sergi Roura, sergi.roura@udg.edu; Carmina Pinya ،Toni Casserras :*أسبانٌا
carminapinya@gmail.com; and Josep Torrents, torrents@pangea.org
Team, iearnoz@iearn.org.au Teacher Management :*أسترالٌا
abdulqaum_almas@yahoo.com ،Abdul Qaum Almas :#أفغانستان
florianbulica@hotmail.com ،Florian Bulica :#ألبانٌا
alexj@andorra.ad ،Alex Jerez :أندورا
aspnetind@cbn.net.id ،Hasnah Gasim :^أندونٌسٌا
efigueroa@orillas.org; Kristin Brown, krbrown@igc.org ،Enid Figueroa :*أورٌالس
levgavrish@yahoo.com ،Lev Gavrish :*أوزباكستان
dkakinda@yahoo.com ،Daniel Kakinda :*أوغندا
nina_dementievska@yahoo.com ،Nina Dementievska :*أوكرانٌا
rosir@telar.org ،Rosi Rivarola :^بارجواي
farah@iearnpk.org ،Farah Kamal :*باكستان
bmmatli@gov.bw ،Bushy Mmatli :#بتسوانا
dasrl@yahoo.com; Proshanta Sarker, proshanta2007@yahoo.com ،Rajib Das :#بنجالدٌش
iearnbenin@yahoo.ca ،Hyacinthe Tossou :^بنٌٌن
paghubert3@yahoo.fr ،Hubert Pagbelguem :#بوركٌنافاسو
miyankimitra@gmail.com ،Marek Grzegorz Sawicki :*بولندا
jgomez@abaco-corp.edu.pe ،Juan Gomez :#بٌرو
dem@user.unibel.by ،Lyudmila Dementyeva :#بٌالروسٌا
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onesmongowi@hotmail.com ،Onesmo Ngowi :#تانزانٌا
sonthidak@yahoo.com; Patcharee Sridakum redjeep7208@hotmail.com ،Sonthida Keyuravong :#تاٌالند
doris21.wu@msa.hinet.net ،Doris Tsuey-ling Wu :*تاٌوان
burcualar@gmail.com ،Burcu Alar :^تركٌا
Gaspard Taylor, marabe@tstt.net.tt Gia :^ترٌنٌداد وتوباجو
jvalen@sumet.cl ،JorgeValenzuela :#ًتشٌل
anemany@yahoo.fr ،Abotchi Yao :^توجو
hela.nafti@yahoo.fr; Najah Barrah, najah.barrah@inbmi.edunet.tn ،Hela Nafti :^تونس
Donna Powell, dtep73@yahoo.com :جاماٌكا
Naidoo, omashani@schoolnet.org.za Omashani :#جنوب أفرٌقٌا
hudeth@intelnet.net.gt; Rodolfo Morales, rodomorales@hotmail.com ،Azucena Salazar :#جواتٌماال
paata@sfsa.org.ge; Pavle Tvaliashvili, pavle@iatp.org.ge ،Paata Papava :#جورجٌا
craftsforeducation@yahoo.com ،Nsozzi Williams :#رواندا
nkoptyug@yandex.ru; Olga Prokhorenko olgap1129@mail.ru Nina Koptyug :#روسٌا
nelly_platon @ yahoo.com ،Cornelia Platon :#رومانٌا
ssepiso@yahoo.co.uk ،Oliver Sepiso Shalala :#زامبٌا
wldnat@ecoweb.co.zw ،Zimbabwe # Justin Mupinda :#زٌمبابوي
Seka, kidsyouthallies@hotmail.com Oscar :#ساحل العاج
Pisutova-Gerber, katarina@susnow.org Katarina :#سلوفاكٌا
alenka@mirk.si; Nives Kreuh, nives.kreuh@zrss.si ،Alenka Adamic :*سلوفانٌا
jundi_63@maktoob.com ،Samah Al Jundi :#سورٌا
dave-aa@surimail.sr; Betty Burgos, betty_burgos2003@yahoo.com ،Dave Abeleven :#سورٌنام
katarinam@beotel.yu ،Katarina Mihojevic :#سٌبٌرٌا
larttygalle@yahoo.com ،Lakshmi Attygalle :#سٌرٌالنكا
jane4music@hotmail.com ،Jane Peters :#سٌرٌلٌون
Al-Unqoodi, iearn@moe.om Issa Khalfan :#عمان
Malcolm, malcolmgh@yahoo.com Agnes Asamoah-Duodu, aasamoahduo@yahoo.co.uk; Ebenezer :#غانا
m.traore@lycos.com ،Mamady Lamine Traore :#غٌنٌا
Annie-Flore Vergne Morgand, afm@hotmail.fr :#فرنسا
kahraman_arafa@hotmail.com ،Kahraman Arafa :^فلسطٌن
Helena Rimali, helena.rimali@kolumbus.fi :#فنلندا
Pascal Siegel, iearn@rotaknowledgenet.org Anwar Abdul Baki and :^قطر
tnurlyb@gmail.com ،Talgat Nurlybayev :#كازاخستان
mali@iearn-canada.org; Jim Carleton, jim@iearn-canada.org ،Mali Bickley :*كندا
Lim, imagine@1.or.kr; Jihyun Park, jihyun@1.or.kr Haejin :#كورٌا الجنوبٌة
marmonge@yahoo.com ،Maritza Monge :#كوستارٌكا
mpochoav@telar.org ،Patricia Ochoa :#كولومبٌا
kyrnet.kg @ Chinara Esengul, debate :#كٍرجٍزسخبن
angule2001@yahoo.com ،Angule Gabriel :^كٌنٌا
lika_kolos @apollo.lv ،Ligija Kolosovska :^التفٌا
eliane.metni@gmail.com ،Eliane Metni :*لبنان
،Peter Seboe; Mambu Manyeh; Velma Seakor; Sunday T. Sipply ؛Leroy McDyiah Beldeh :^لٌبٌرٌا
iearn.libfy@yahoo.com
valthailand2002@yahoo.com ،Daina Valanciene :*لٌتوانٌا
sounkalo@mkj-iearnmali.org ،Sounkalo Dembele :^ًمال
zaitisa@gmail.com ،Zait Isa :#مالٌزٌا
dalia@iearnegypt.org ،Dalia Khalil :*مصر
jovej@freemail.com.mk ،Jove Jankulovski :*مقدونٌا
baasanjav@mea.org.mn ،J Baasanjav :#منغولٌا
danielamunca@gmail.com ،Daniela Munca :^مٌلدوفا
joris@schoolnet.na ،Joris Komen :#نامٌبٌا
laolu@schoolnetng.net; Ronke Bello, ronke@schoolnetng.net ،Olaolu Shashore :#نٌجٌرٌا
szaboi@mail.gyfk.hu ،Istvan Szabo :#هنغارٌا
b.hofman@ict-edu.nl; Gerard Lommerse, g.lommerse@aliceo.nl ،Bob Hofman :*هولندا
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منسقً الشبكة ،ومندوبٌها ،واألشخاص الذٌن ٌتم التواصل معهم
كل القرارا الدملٌة أً الهٌبة العبلمٌة للتربٌة مالمصبدر ) (iEARNتصدر عبر الجمعٌة العبمة المكم ة من م قً مراكز الشبكة ،حٌث
أ ه لكل ماحد م هم صم ماحد ،مبإمكبن أي دملة اال لمبم إلى الجمعٌة التً تتماصل أٌمب بٌ هب لمال ال م ة عبمر شمبكة اال تر م  ،متجتممع
مر مٌب أً مإتمرهب الدملً للمعلمٌن ،مقمة الشببة ،ال ي ٌ عقد أً دملة من الدمل أً شهر ٌملٌم من كل عبم.
متمجد ه بك ثبلث م تمٌب من التمثٌل أً الهٌبة:
*منسق :الدمل مالمجممعب التً تقدم بللة إلى الجمعٌة لتصبح مركزا ،متم المماأقة على لك ،مبممجبه تكت ة حق التصمٌ أً
الجمعٌة الدملٌة للشبكة.
^مندوب :أشخبص تقدمما بللة إلى الجمعٌة لتمثٌل دملهم ،متم المماأقة عل تمثٌلهم للهٌبة أً بلدا هم.
#شخص للتواصل معه :دمل ال تملك تمثٌل ر مً للشبكة ،ملكن ٌمجد بهب مدارف أبعلة أً مشبرٌع الشبكة ،حٌث أخ شخص أم أشخبص
على عبتقهم م إملٌة مشبركة مدارف أخرى من بلدا هم أً مشبرٌع الشبكة.
تم ب ل كل الجهمد للمبن أن القببمة تحتمي على آخر التحدٌثب  ،متتلمن ال بشملٌن ممن م مقً الشمبكة ،مم مدمبٌهب ،ماألشمخبص الم ٌن
ٌتم التماصل معهم أً كمل دملمة .مالمعلمممب المم كمر أمً هم ا الكتٌمة همً كممب أمً مبتمبر  ،2313ملمعرأمة آخمر التحمدٌثب أمً القببممة،
ٌمك ك زٌبر الرابل . www.iearn.org/countries/country-coordinators
الزجاب الوىالااع هعٌاب لما لاان َازل اطاان ثلادم ااٍ ال ب واخ ،كمممب ٌمك مك التماصممل ممع المجلممف الت فٌم ي للشممبكة( (ec@iearn.org؛ لوعز ااخ
الوفبلُع الخبلخ لما كبى لدَك الزغجخ ثأى تكىى هوثال للشجكخ ٍ ثلدم.

المجلس الخىفٍذي الدولً للهٍئت
َوكىى الوجلض الوٌفُذٌ هي ثالثخ أعضب هي ثالث هزاكش للشجكخَ ,ون اًوخبثهن لودح طٌوُي .وضوبًب التخبم لجزا اد بعلخ وطزَعخَ ,جووع
األعضب إللدار ال زاراد علً أطبص َىهٍ ًُبثخ عي الجوعُخ ,ثوب َووبشً هع لطوىر الشجكخ.

أعضبء المجلس الخىفٍذي:
 تىًٍ كبطزاص ( )Toni Casserrasمن أ بب ٌب. لًُد ُجىرو ( )Enid Figueroaهي ثىرتىرَكى. جبرٌ لىَض ( )Gary Lewisهي أطوزالُب.ec@iearn.org
ٌمك ك التماصل معهم على الع مان التبلً
مىدوة الشببة إلى الجمعٍت:
 طٌشٍ هىًج ( )Hsin-Chieh Huangهي تبَىاى.ٌمك ك التماصل معه على الع مان التبلً youth@iearn.org
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المركز التعاونً للهٌبة

تسجٌل الدخول :للمدخمل إلمى المركمز التعمبم ً للشمبكة ،ا تقمل إلمى
( )loginأً أعلى الصفحة من جهة الٌمٌن ،مٌرجمى مبلحظمة ا متخدام العبلممة "_" بمٌن ا ممك األمل مالثمب ً ،ع مد
تعببة خب ة ا م الم تخدم(م تخدمب األبجدٌة اإل جلٌزٌة) ،أعلى بٌل المثبل.Jose_Garcia :
 ,media.iearn.org/واً از علاً "الادوى "

مال ترجبل معلممب ح بة الدخمل ،ا ظر الرابل .media.iearn.org/forgot_passwd
ٌوجد أربعة مجاالت ربٌسة فً المركز التعاونً للشبكة ،وهً:

 - 2قسم إدارة الحساب (للتربوٌٌن)
ٌملك كل التربمٌٌن الم جلٌن صفحة ح بة شخصٌة ،تحتمي معلممب التماصمل الحبلٌمة ،ممعلمممب عمن
الللبة الم جلٌن لدٌك ،مٌمك ك تحدٌث مإكمبل البٌب ب الخبصة بك بعد الدخمل إلى المركز التعبم ً للشبكة،
ببل قر على إدار الح بة " "Manage Accountبجب ة زر الخرمج .مأً صمفحة بٌب بتمكٌ ،مك مك إلمبأة
صمممرتك ،متحممدٌث بٌب ممب االتصممبل الخبصممة بممك ،كمممب ٌمك ممك إلممبأة ممقعممك إلممى خبرلممة جمجممل الخبصممة
ببلشبكة "."iEARN Google Map
منح الطالب حساب مستخدم خاص به
ببل قر على "أضف الطالب"ٌ ،مكن للمعلمٌن مم ح اللمبلة أ ممبف الم متخدمٌن مكلممب ال مر الخبصمة
بهم ،للمصمل إلى م تدى المشرمل .م تصمبح ح مببب الللبمة شملة حممالً بعمد  15دقٌقمة ممن إلمبأتهب.مال
ٌمكن تغٌٌر ا م الم تخدم بمجرد إ شبف  ،مل ا أإ ه .إلعلبف أحمد اللمبلة ا مم م متخدم مختلمفٌ ،جمة إ شمبف
ا م م تخدم جدٌد أً ق م "أضف الطالب" .مٌمكن تغٌٌر كلمب ال ر أً أي مق عن لرٌق تحرٌمر مجل
اللبلممة أممً ق ممم "طالبننً" ،علمممب بؤ ممه ال ٌمكممن ألي أحممد ،ممماف كممبن علممما أممً الشممبكة أم مممن خبرجهممب،
المصمل بٌب ب اللبلة.
 - 3قسم بٌانات األعضاء
ٌ مح ه الق م ببلعثمر على الزمبلف أً جمٌع أ حبف العبلم ال ٌن تربلهم مصبلح مشتركة ،مالحصمل على
بٌب ب االتصبل بهم ،مالتعرف على ال بف ال ٌن تعمل معهم.
 - 4قسم الصور
م تمدل للصمر ممقبلع الفٌدٌم مالم ت دا مالملفب األخرى التً ٌ تجهب اللمبلة ،مالتمً ٌمكمن للمشمبركٌن
الم جلٌن أً الشبكة عرلهب أً أي مق  ،كمب ٌمكن عرلهب على لبق أم ع من الجمهمر أً حبلة اختٌبر
المعلمٌن ل لك ،أث بف إلبأة الم ببل ،أم أً مق الحق ببل قر على "تحرٌر" بجب ة المبد اإلعبلمٌة.
 - 5قسم المنتدٌات
تعتبر الم تدٌب هً قلة التفبعل أً الشبكة ،أع دمب ٌتم تحمٌمل الصممر ممقمبلع الفٌمدٌم مالمثمببق ،مغٌرهمب ممن داخمل
الم تدٌب  ،تملع صمر مصغر من الملف أً مململ الم تدى  ،مع ارتببل إلى الملف الفعلً أً ألبمم أً معمرت
الصمر ،مك لك أً معرت الصمرٌ ،مجد رابل إلى المململ الخبص ببلصمر أً حبل رأعهب من خبلل الم تدى.

ٌرجى مالحظة أن هناك  4طرق للوصول إلى منتدٌات الشبكة  /مناقشات المشارٌع:
الخٌار  :2عن طرٌنق منتندٌات النقناش علنى شنبكة اإلنترننت ( ، )media.iearn.org/forumsعلممب أن
المصممممل إلمممى الم تمممدٌب ٌقتصمممر ألعلمممبف الشمممبكة (أي أملبمممك الممم ٌن ٌملكممممن ح مممببب دخممممل صمممحٌحة).
الخٌار  :3بواسطة قارئ األخبار ( ،)offline news readersمعلى المشبركٌن ال ٌن ٌفلملمن المصممل إلمى
الم تمممدى بهممم اللرٌقمممة أن ٌكممممن لمممدٌهم ا مممم م مممتخدم مكلممممة ممممرمر م مممجلة عبمممر .media.iearn.org
البل إعدادا قبرئ األخببر إلى ملقم األخببر ،foro.iearn.org :ماختر الم تدٌب أً مجلد "."iEARN
الخٌننار  :4عبننر البرٌنند اإللكترونننً ،قممم بإر ممبل ر ممبلة إلممى  ،subscribe@us.iearn.orgمحممدد أٌهممب
الم تدى ال ي ترغة أً تلقٌه عبر البرٌد اإللكترم ً ،مع د اشتراككٌ ،رجى ا تخدام البرٌد اإللكترم ً للمرد
على الر ببل المارد بحٌث ٌكمن ال ّرد ممجه تلقببٌب إلى الم تدى ،متح مململ ال قبش الصحٌح.
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كٌف تبدأ

كٌف تبدأ العمل فً مشارٌع الشبكة
إن المفتبح ل جبح عملك أً مشرمل مب رهن بتلمٌر عبلقب أبعلمة ممع التربممٌٌن األعلمبف أمً
الهٌبمة العبلمٌمة للتربٌمة مالمصمبدر ،م لهم ا أإ مه أمً غبٌمة األهمٌمة تكممٌن عبلقمب إ مب ٌة بمٌن
المعلمٌن لخلق بٌبة تشجع على التعبمن مالعمل مٌة عبر اال تر أمً مشمبرٌع تربمٌمة متخلٌمب
ت مل ال ظم التربمٌة  ،مم بلق التمقٌ الزم ً ،مالبرامج التعلٌمٌة ،ماالختبلف الثقبأً ماللغمي.

مقدمة

لعرض لمحة عامة على االنترنت عن كٌٌفٌة البدء فً المشارٌع ،
انظر iearn.org/professional-development/prof_connections.html

للتعمرف إلمى أشمخبص أمً الشمبكة ،مدعم األعلمبف الجمدد إلمى تقمدٌم أ ف مهم علمى الم تمدٌب
المتخصصة للتعبرف  ،مٌ صح األعلبف الجدد بؤن ٌبدإما من أحد الم تدٌٌن التبلٌٌن ،مهمب:
 منتدى المعلمٌن ( )foro.iearn.org/iearnforums/teachersمكبن للقبف المعلمٌن مع بعلهم البعت ،ممشبركة أأكبرهم أٌمب ٌتعلق ببلمشمبرٌع ،بغمً إٌجمبد
أشخبص ٌشبركم هم مشبرٌعم ،م شجع المشتركٌن حدٌثب ببلمشبركة أً ه ا الم تدى بمقدمة ب ٌلة
تقدمهم لؤلعلبف اوخرٌن ،متحمي ب عن اهتمبمبتهم أم عن اهتمبمب صفمأهم.
 منتدى الطالب () foro.iearn.org/iearnforums/youthأً ه ا الم تدىٌ ،لتقمً اللمبلة ممع بعلمهم المبعت ،مٌعرأممن بؤ ف مهم ،مٌتبمبدلمن الحمدٌث عمن
آرابهم حمل الممالٌع ا االهتمبم المشترك ،مٌبحثمن عن بل للتعبمن أٌمب بٌ هم.

 - 2ترحٌب

الموارد اللغوٌة
تلم الشبكة مجممعة ما عة من اللغب لمشتركً شبكتهب أمً بقمبل العمبلم المختلفمة ،مللمصممل
إلى العدٌمد ممن المرمابل إلمى مماقمع الشمبكة الخبصمة ببلمدمل أمً مختلمف أ حمبف العمبلم ،مم تمدٌب
المشممبرٌع ،مترجمممب لممبعت المحتمٌممب مثممل الكتٌممة الخممبص بمصممف المشممبرٌع ،مال شممرا
اإلخببرٌة  ،مٌمك ك زٌبر الرابل iearn.org/countries/language-resources
مممع أ ممه ٌمكمن لجمٌممع م تمدٌب الشممبكة أن تكممن متعممدد اللغمب  ،أال إ ممه ٌمجمد م تممدٌب بلغممب
معٌ ة للتماصل بٌن األشخبص ،متبدي الشبكة عن ا تعدادهب ال تلبأة لغمب جدٌمد  ،إ ا تبمٌن أن
المشتركٌن مهتمٌن به ا األمر.
وهذه قابمة بأسماء منتدٌات اللغات النشطة:
اللغة الكٌشوالٌة foro.iearn.org/iearnforums/Kiswahili
اللغة الكورٌة foro.iearn.org/iearnforums/Korean
اللغة المقدونٌة foro.iearn.org/iearnforums/Macedonian
اللغة الفارسٌة foro.iearn.org/iearnforums/Persian
اللغة البولندٌة foro.iearn.org/iearnforums/polish
اللغة البرتغالٌة foro.iearn.org/iearnforums/Portuguese
اللغة الروسٌة foro.iearn.org/iearnforums/Russian
اللغة السٌنهالٌة foro.iearn.org/iearnforums/Sinhalese
اللغة السلوفانٌة foro.iearn.org/iearnforums/Slovenian
اللغة التاٌالندٌة foro.iearn.org/iearnforums/thai
اللغة األوكرانٌة foro.iearn.org/iearnforums/Ukrainian
اللغة األوردٌة foro.iearn.org/iearnforums/urdu
اللغة األوزبكٌة foro.iearn.org/iearnforums/uzbek
اللغة الفٌتنامٌة foro.iearn.org/iearnforums/vietnamese
اللغة الوٌلزٌة foro.iearn.org/iearnforums/welsh

اللغة العربٌة foro.iearn.org/iearnforums/Arabic
اللغة األرمٌنٌة foro.iearn.org/iearnforums/Armenian
اللغة األزٌرٌة foro.iearn.org/iearnforums/azeri
اللغت البىجبلٍت foro.iearn.org/iearnforums/Bengali
اللغة الصٌنٌة foro.iearn.org/iearnforums/Chinese
اللغة الهولندٌة foro.iearn.org/iearnforums/dutch
اللغة األسبانٌة foro.iearn.org/iearnforums/espanol
اللغة الفرنسٌة foro.iearn.org/iearnforums/francais
اللغة الصٌنٌة foro.iearn.org/iearnforums/Chinese
اللغة األلمانٌة foro.iearn.org/iearnforums/german
اللغة العبرٌة foro.iearn.org/iearnforums/Hebrew
اللغة الهندٌة foro.iearn.org/iearnforums/hindi
اللغة اإلندونٌسٌة foro.iearn.org/iearnforums/Indonesian
اللغة اإلٌطالٌة foro.iearn.org/iearnforums/Italian
اللغة الٌابانٌة foro.iearn.org/iearnforums/Japanese
اللغة الكارتولٌة foro.iearn.org/iearnforums/kartuli
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كٌف نبدأ
ٌ صممح المعلممممن مي الخبممر المعلمممٌن الجممدد أن ٌبممدإما ُهممم مصممفمأهم ببلمشممبركة أممً مشممبرٌع
قببممة ،بمدال ممن إ شمبف مشمبرٌع خبصمة بهمم ،متمممأر المشمبركة أمً هم المشمبرٌع أرصمة كبٌمر للقممبف
المشتركٌن مع بعلهم البعت ،مالتعرف على المشبرٌع الم شبة بما لة المعلمٌن ماللبلة أً شمتى
أ حبف العبلم ،كمب أ هب م ٌلة رابعة لتلمٌر أأكبر تهدف إلى تمظٌف المشبرٌع التعبم ٌمة داخمل الفصمل
الدرا ً ،م لك بعٌدا عن الدمر الخبص بتٌ ٌر مت هٌل ا خرال المجممعب األخمرى أمً المشمرمل.
مٌمجد ه بك العدٌد من الممارد التً ت مبعدك علمى التعمرف إلمى المشمبرٌع الحبلٌمة مكٌفٌمة المشمبركة
أٌهب.
الرسابل اإلخبارٌة ()News Flashes
كل أ بمعٌن ت شر ر بلة إخببرٌمة لكمل المشمبركٌن عبمر البرٌمد اإللكترم مً ،.متحممي الر مبلة
لمحة عن المشبرٌع مم تجداتهب ،ماألشخبص الم ٌن ٌرٌمدمن إر مبف عبلقمب تعمبمن ممع المشمبركٌن،
مك لك ٌ شر أٌهب بعت اإلعبل ب اإلخببرٌة العبمة للشبكة ،مإللبأة ا مك إلى قببمة التمزٌع ،أر ل
برٌدا إلى الع مان التبلً newsflash@us.iearn.org.
كتٌب وصف المشارٌع السنوي ()Project Description Book
ٌتمأرالكتٌة ال ي بٌن ٌدٌك اون ببللغة اإل جلٌزٌمة ماللغمب المترجممة ،مٌمكمن ألعلمبف الشمبكة
ت زٌلممممممه مممممممن الممممممرابل التممممممبلً  ،www.iearn.org/2010-2011-iearn-project-book.موخممممممر
التحدٌثب  ،الرجبف زٌبر ه ا الرابل media.iearn.org/projects
قبعدة بٍبوبث األعضبء
ثإهكبى الوزثىَُي الذَي ٌَووىى للً هجووع الهُئخ العبلوُخ للوزثُخ والوصابلر الجثاع عاي ثعضاهن
الااجعم هااي وااال الاازاثظ  ،media.iearn.org/peopleمٌرجممى م ممك تحممدٌث بٌب بتممك أممً الجممزف
الخبص بإدار ح ببك ""Manage Account
قاعدة بٌانات المشارٌع
بإمكمممبن المعلممممٌن ماللمممبلة البحمممث عمممن مشمممبرٌع ح مممة الفبمممب التبلٌمممة :الكلممممب األ ب مممٌة،
مالمململ ،ماللغة ،مالعمر ،من خبلل ه ا الرابل media.iearn.org/projects

 -3تعرف على
المشارٌع وابحث عن
زمالء

 – 4شارك فً مشروع
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تشجع الهٌبة المعلمٌن مالتبلمٌ على المشبركة أً المشبرٌع القببمة قبل المببدر إلى تقدٌم أكر
مشرمل جدٌد خبص بهم.
اختر مشمرمعب ٌ ب مة م هجمك الدرا مً ،مأألمل لرٌقمة لتحقٌمق لمك قمراف مصمف المشمبرٌع علمى
الرابل  media.iearn.org/projectsواإلطالع علً الزطب ع الوىجىلح ٍ هٌودي الوشزوع ,كوب أى
هٌواادي الوعلواااُي ٌforo.iearn.org/iearnforums/teachersمكممن أن ٌبقٌمممك علممى إلمممبلل دابمممم
ببلم تجدا أً الشبكة.
تماصممل مممع المشممرف علممى المشممرمل ،لتعرأممه ب ف ممك مبمجممعتممك ،متللعممه مممن أٌممن أ م  ،متعلمممه
بؤهداأك من اال لمبم إلى مشرمعه .علمب أن أ مبف المشرأٌن على المشبرٌع تمجد ممع قببممة مصمف
المشبرٌع الممجمد أً ه ا الكتٌة ،مالم تدى اإللكترم ً للمشبرٌع ،كمب ٌمك مك أن تبمدي عمن رغبتمك
ببال لمبم إلى المشرمل عن لرٌق التماصل المببشر أً م تدى المشرمل.
بعممد التماصممل مممع المشممرف علممى المشممرمل ،مالتؤكممد مممن أن المشممرمل ٌ ب ممة لبلبممك ،تبممدأ مرحلممة
تعرٌممف اللممبلة ببلمشممرمل ،م لممك عممن لرٌممق تعممرٌفهم ببلشممبكة ،متهٌبممتهم للتعممبمن عبممر اال تر م ،
متعرٌفهم بم تدى المشرمل ،قرافتهم لمشبركة الللبة من المجممعب األخرى.
ابدأ مع لبلبك ببل ّر ّد على مشبركب للبة المجممعب األخرى أً المشرمل ،م لك بعد االتفمبق علمى
لرٌقة رد معٌ ة ،م كرهم بإبقبف التماصمل م متمرا عمن لرٌمق لمرح أ مبلة لمزمبلبهم عبمر اال تر م
تجعل الحدٌث م تمرأ .مقمم بمراجعمة آداة ا متخدام اال تر م معهمم ،مممب ا ٌقصمد بجعمل ال قمبش ي
مع ى ،كمب قمم بتشمجٌع اللمبلة علمى لمرح أأكمبرهم مآرابهمم أث مبف ال قمبش .علممب أن بعمت المعلممٌن
ٌ تخدممن "عقمد الزمبلة" للمبن مراجعة ر ببل اللبلة من قبل زمبلبهم قبل لرحهب أمً الم تمدى
()us.iearn.org/site_files/pdf/buddycontract.pdf
ت كر جٌدا أن جمٌع اللبلة ٌمدّمن تلقً ردمد على مشبركبتهم ،ملم ا صمح بمؤن زمبلبمك ٌقممم
ببلرد على مشبركتٌن على األقل من مشبركب زمبلبهم ،مقببل كل مشبركة لهم أً الم تدى.
من المشبرٌع الجٌد التً ٌُ صح البدف بهب "حلقب الدرا ة" ،مهً شراكة مب ٌمة علمى مشمرمل،
ٌشممترك أٌهممب عممدد قلٌممل مممن الصممفمف مممن مختلممف أ حممبف العممبلم ،متت ممم بدرجممة التفبعممل العبلٌممة بممٌن
المجممعب المشبركة ،،مٌ تمر ه ا ال مل من الدمرا أربعة عشر أ بمعب ،مٌجة على المشمبركٌن
تعببممة للممة ت ممجٌل قبممل أ ممبمعٌن علممى األقممل مممن بممدف الممدمر  ،حتممى ٌممتم ملممعهم لمممن مجممعممة،
ملمزٌد من المعلممب ٌرجى ال هبة إلى صفحة  48أم زٌبر الرابل .www.iearn.org/circles
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إنشاء مشروع
بعد أن تتملد عبلقبتك أً الشبكة ،متصبح ملمب بلرٌقة إدراج المشبرٌع مت ٌٌرهب أً الم تمدى،
عرت علٌك أً مب ٌلً الخلما الم تح من اتخب همب لتبمدأ مشمرمعك الخمبصٌ(.جمة مبلحظمة أن
العدٌد من التربمٌٌن ال بجحٌن مي الخبمر أمً الشمبكة ٌعملممن علمى ممر ال م ٌن أمً مشمبرٌع قببممة
بدمن التفكٌر أً بدف مشبرٌعهم الخبصة ،مابتكبر مشمرمل خمبص لمٌف لمرمرٌب أمً الشمبكة ،علممب
أن المشبركة الفبعلة مالم تمر أً المشبرٌع ُت ّ
مثل شكبل من أشكبل القٌبد أً الشبكة).
رجم مبلحظة أ ب أأكبر المشبرٌع المقترحة التً لهب عبلقة بمشبرٌع قببممة ،ممف ٌمتم تشمجٌعهب
لبل دمبج؛ للمبن أكبر تفبعل ممكن أً م تدى كل مشرمل.
1

2
3
4

 -5ابدأ مشروعك

 أعلن عمن أكرتمك بملمعهب أمً م تمدى المعلممٌن (,)foro.iearn.org/iearnforums/teachersأو هٌواااادي الشاااااجبة ()foro.iearn.org/iearnforums/youth؛ لوعز اااااخ األشاااااخب الوهوواااااُي
ثبلوىضىع ,للوعبوى هي أجع تطىَز تصمٌم المشرمل الفعلً ،ملمعرأة إن كبن ه بك مشرمعب قببممب
حمل ه ا المململ.
ع دمب تجد أشخب ًصب مهتممٌن ببال لممبم إلمى المشمرمل ،قمم بتعببمة ا متمبر ممم ج أكمر المشمرمل
الممجمد ببأل فل ،مأر له إلى الع مان التبلً .projects@iearn.org
عٌاادهب َااون تخصااُى هٌواادي لوشاازوعك  ,طااى َاادرى عٌااىاى للوٌواادي ااٍ ،ب وااخ هٌواادَبد الشااجكخ,وٌَُصح الوشز علً الوشزوع ,ثاأى َجادأ ثٌ ابع َهاون ثوعزَال األعضاب الوشابركُي اٍ الوشازوع
َجعضهن الجعم ,هي وال كوبثخ ه دهبد عي أًفظهن.
 علممى مشممرأً المشممبرٌع إر ممبل الم ممتجدا ماالعبل ممب الخبصممة بمشممبرٌعهم إلممى الع مممان التممبلًnewsflash@us.iearn.org؛ لل شر أً ال شر األلكترم ٌة المعتمبد التببعمة للشمبكة " iEARN in
 ،"Actionلبللبلل على األعداد ال مببقة ٌجمرى زٌمبر المرابل www.iearn.org/news/iearn-
.action-e-newsletter

 - 2ا م المشرمل
 - 3مصف ممجز للمشرمل ب لر ماحد
 - 4مصف كبمل للمشرمل
 - 5عمر مم تمى المشبركٌن
 - 6البر بمج الزم ً المشرمل
 - 7األ شلة الممكن القٌبم بهب أً المشرمل  /الصف
 - 1األهداف مالمخرجب المتمقعة
 - 8الم بهمب التً ٌقدمهب المشرمل لآلخرٌن ملكمكب ب
 - 4لغة (أم لغب ( المشرمل
 - 21المحتمى أم المململ
 - 22األ مبف مع بمٌن البرٌد اإللكترم ً للمجممعب المشبركة األملى
 - 23ا م م ق (أم م قً) المشرمل
 - 24البرٌد اإللكترم ً)للم ق (أم الم قٌن)
 - 25الم تدى ال ي ٌقبم أم ٌقبم علٌه المشرمل (ٌترك أبرغب إ ا لم ٌتم تعٌٌ ه بعد)
(اختٌبرٌب)
 - 26ممقع المشرمل على شبكة اإل تر
ٌرجى إر بل اال تمبر بعد اال تهبف من تعببتهب إلى الع مان التبلً projects@iearn.org

الفصول االفتراضٌة ( )Elluminate VClassesفً خدمة المشارٌع
ُتتممبح الفصمممل االأترالممٌة ( )Elluminate VClassesللمعلمممٌن ماللممبلة المشممبركٌن أممً
مشبرٌع الشبكة ،لت فٌ جل ب قبشٌة مببشر عن لرٌق الصم مالصمر  ،مٌتمٌز هم ا ال ممل ممن
الفصمل االأترالٌة بمبلجمد العبلٌمة أمً الصمم عبمر اال تر م  ،مالقمدر التفبعلٌمة العبلٌمة ،متق ٌمة
تدعم العدٌد من الم صب ماأل ظمة ،م رعب اال تر المتد ٌة.
ٌرجمممممى زٌمممممبر المممممرابل  sites.google.com/site/iearnelluminate/لئللمممممبلل علمممممى
معلممب أكثر حمل كٌفٌة الت جٌل ما تخدام ه الفصمل االأترالٌة.
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استمارة نموذج
فكرة المشروع

اقتراحات لمشاركة ناجحة فً منتدٌات الشبكة

اقتراحات لمشاركة
ناجحة فً المشارٌع

اقتراحات لتنسٌق
ناجح للمشارٌع



أنشننا بٌبننة صننفٌة/مدرسننٌة عالمٌننة .تممدةّ الحٌممب أممً المشممبرٌع مممن خممبلل الخممرابل مالفهممم األ ب ممً
لخلفٌة مثقبأة زمبلف اللبلة عبر اال تر .



أنشا نظام بٌن طالبك ٌشرفوا من خالله علنى تحرٌنر منا ٌكتبنه زمالبهنم ٌ .بغمً أن ٌكممن التحلمٌر
ماإلر بل شبلٌن مختلفٌن ،أتحلٌر الر بلة ،مالبحث ،مإ شبف المحتمى لئلر بل ٌُش ّكل جمزفا مهممب
من العملٌة الكلٌة ،حٌث أن اللبلة ٌكتبمن من أجل هدف حقٌقً ملجمهممر حقٌقمً .قمم بإ شمبف عملٌمة
تغ ٌة راجعة ٌقمم اللبلة من خبللهب ببلتعلٌق على أعمبل بعلهم البعت ،متحرٌرهب ،م مراجعتهب.



تواصل باستمرار .إ ا لم ٌمك ك التماصل لفتر تمتد إلى أ مببٌع ٌ ،بغمً علٌمك أن تر مل مم كر تم كر
أٌهب لك ،من أجل أن ٌعرف زمبلبك مشركببك عبر اال تر أ ك مب زل مهتمب ببلمشبركة معهم.



تأكد أن اللغة المستخدمة مفهومة فً الثقافات األخنرى .كمم ممن المحتممى المر مل ٌحتمبج إلمى شمرح
متملٌح للمشبركٌن ال ٌن ٌ تممن إلمى ثقبأمب أخمرى؟ ٌجمة ا متخدام اللغمة الدارجمة مالعبمٌمة بحم ر،
مل ا أإن ترجمة كتببب اللبلة إلى ٌبق مفهمم عبلمٌبٌ ،فتح األبماة ل قبشب ممتعة بٌن لبلبك.
 - 2شارك فً مشروع قابم ،قبل بدء مشروع جدٌد
تعتبر المشبركة أً مشرمل قمببم آخمر م مٌلة جٌمد للتعمرف علمى المشمتركٌن اوخمرٌن ،محتمى بعمد
الحصمل على ه الخبر  ٌُ ،صح المشرأمن على المشبرٌع بمشمبركة لبلبهمم أمً مشمبرٌع أخمرى،
كمب ٌمدمن بمشبركة المجممعب األخرى أً مشبرٌعهم.
 - 3تأكد من الجانب التعاونً للمشروع.
تؤكد من مجمد التعبمن مالتفبعل بٌن المشبركٌن ،مأن المعلمٌن ال ٌعملمن أً المشرمل مع أصملهم
الدرا ٌة ،مٌقدممن تقرٌر عن مب أعلم بإ فراد ،ملكن ٌعملمن معب ،مٌكملمن بعلهم البعت.
 - 4ما هو تأثٌر هذا المشروع؟
ببإللممبأة إلممى تحقٌممق أهممداف تعلٌمٌممة محممدد ٌ ،جممة علممى كممل مشممرمل مقتممرح مممن قبممل المعلمممٌن
ماللبلة أً الشبكة ( )iEARNأن ٌجٌة على ه ا ال إال" :كٌف ٌمكمن لهم ا المشمرمل أمً تح مٌن
معٌة الحٌب على ه ا الكمكة؟" ه الرإٌة مه ا الهدف هم الخمٌل المشمترك الم ي ٌم مك مشمبرٌع
الشبكة معب ،مال ي من خبل ت معى الشمبكة إلمى تمكمٌن المشمبركٌن لكمً ٌصمبحما مممال ٌن عمبلمٌٌن
ٌص عمن الفبرق عن لرٌق التعبمن مع ظرابهم أً جمٌع أ حبف العبلم.
 - 5استخدم منتدٌات الشبكة ( )iEARNعلى اإلنترنت لمناقشة المشروع ،ولتبادل أعمال الطالب.
مممن خممبلل م تممدٌب الشممبكةٌ ،مكممن للمشممبركٌن الجممدد التماصممل ب ممهملة أكبممر ممممب كب م علٌممه أممً
التببدال التً تحدث عبر البرٌد اإللكترم ً الخبص .مببإللبأة إلمى لمك ،أإ مه ٌمتم تمزٌعهمب عبمر
قمابم م تدٌب الشبكة البرٌدٌمة ،مالم تمدٌب علمى شمبكة اإل تر م  ،مقمراف األخبمبر حبلٌمب ،مببلتمبلً
إبقبف التكبلٌف إلى الحد األد ى لتلك المصل محدمد .
 - 6أدخل إلى الشبكة بانتظام ،وابق نشطا فً منتدى المشروع (على األقل مرة أسبوعٌا).
ممن المفترت على األشخبص المدرجٌن كم قً للمشبرٌع أن ٌشمرأما علمى الم تمدٌب  ،مٌرحبمما
ببلمشتركٌن الجدد ، ،مأً حبلة غٌبة مجممعتك لفتر من المق  ٌ ،بغً إر بل ر بلة إلمى م تمدى
المشرمل لت بٌه المجممعب األخرى ب لك ،كمب ٌ بغً تعٌٌن أحد األشخبص لٌقممم بمدمر الت مٌق إن
كبن ممك ب.
 - 7قم بتحدٌث معلومات مشروعك بشكل دوري.
شممر تحممدٌثب دمرٌممة إلممى المشممرمل الخممبص بممك أممً الم تممدى مممف ت ممبعد المشممبركٌن الحممبلٌٌن،
م تلمممن لممك أن المشممبركٌن الجممدد لممن ٌرجعمما إلممى معلممممب المشممرمل التممً عفممب علٌهممب الممزمن.
مببإللممبأة إلممى لممك ٌ ،شممجع م ممقً المشممبرٌع علممى تبممبدل األخبممبر حمممل مشممبرٌعهم أممً م تممدى
المعلمممٌن ( ،)foro.iearn.org / iearnforums/teachersكمممب ٌمكممن لللممبلة القٌممبم ببلشممًف
ف ه أً م تدى الشببة (.)foro.iearn.org / iearnforums/youth
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مقترحات لتنسٌق ومشاركة ناجحة فً المشارٌع
 - 1أشرك الطالب فً تٌسٌر المشروع ،واألدوار القٌادٌة األخرى.
إن تعٌٌن لبلة ٌقمممن بدمر التحرٌر مالت ٌق ٌزٌمد ممن أمرص التفبعمل بمٌن اللمبلة ،مٌزٌمد ممن
أرص تلقً المبلحظب من اللبلة اوخرٌن أً كتبببتهم  ،مب لك أإن م إملٌة المرد علمى الر مببل
ال تقع على عبتق م قً المشمرمل ،علممب أ مب همدف إلمى أن ٌقممكم كمل لبلمة ٌر مل ر مبلة بمبلرد
على ر بلتٌن من ر ببل زمبلبه.
 - 8قم بعرض أعمال الطالب وتبادلها مع المجموعات األخرى
إن المشبرٌع عمممب تتجلى أً "م تج هببً" أم معرت ٌتم أٌه عرت مب تم تعلممه خمبلل التعمبمن،
مٌمكن أن ٌشمل ه ا المجبل  ،مالمختبرا الكتببٌة اإلبداعٌة ،مالتقبرٌر المعد لم إملً الحكمممة،
م المعبرت الف ٌة ،مالعرمت ،مأمثلة أخرى تظهر مب قبم به اللمبلة تحم مظلمة المشمرمل .مأمً
بعت المشبرٌع ،قد ٌؤخ م قً المشبرٌع علمى عمبتقهم جممع أعممبل اللمبلة ،متحمٌلهمب إلمى شمر
هببٌممة ،معلٌممب الفرصممة للمجممعممب المشممبركة أممً تحلٌممل معممرت جممزف مممن "الم ممتج ال هممببً"
للمشرمل.
 - 4إذا كان لدٌك موقع للمشروع ،اربطه بالشبكة العالمٌة للتربٌة والمصادر()iEARN
قمممممم بزٌمممممبر المممممرابل  www.iearn.org/about/logos-and-linking-iearnلمزٌمممممد ممممممن
المعلممممب حمممل كٌفٌممة الممربل مممع الشممبكة العبلمٌممة للتربٌممة مالمصممبدر ( ، )iEARNمرا ممل ب علممى
الع مان  projects@iearn.orgلبل تف بر عن الرابل إلى صفحة مشرمعك مم تدا على الشبكة.
إنشاء رسابل للمشاركة بها فً منتدٌات الشبكة العالمٌة للتربٌة والموارد
ت كر أن الم تدٌب مُ جد لكً ٌعبر اللبلة عن آرابهم أٌهب ،مل ا صح بتشجٌع اللبلة بكتببة
الممالٌع مإر بلهب بؤ ف هم ،مب لم تكن أعمبرهم صغٌر جدا بحٌث ال ت ممح بم لك .مٌ صمح "جمبي
هملمز" من متحف التبرٌخ اللبٌعً األمرٌكً أً مدٌ ة ٌمٌمرك أً المالٌمب المتحمد األمرٌكٌمة،
مم ق لمشرمل "ٌمث كبن" ببل صببح التبلٌة لللبلة لكً ٌ تلٌعما كتببة ر ببل ُتح ّفز علمى المرد،
مٌجة أن تحلر أً ببل ب أن الحمار ٌؤخ م حٌمٌن ،أللحصممل علمى المردمدٌ ،جمة أن تمرد علمى
المشممبركب  ،مأممً فممف المق م تلممرح أ ممبلة تقمممد المشممبركٌن إلممى تكملممة الحمممار ،مهمم بعممت
المقترحب التً ٌجة أن تلعهب صة عٌ ٌك:
- 1لع ع ما ب لمشبركتك ٌشرح المغزى من ر بلتك ،مثمل :التلممث الممببً ،مالحٌما مب المهمدد
ببال قرات ،متدمٌر ال فبٌب  ،مغٌرهب.
- 2مجه إال أم إالٌن محددٌن ب ٌلٌن للقراف بحٌث بإمكب هم اإلجببة علٌهمب.
- 3اللع على الر ببل مالمشبركب الممجمد أً الم تدى ،مقمم بمبلرد علٌهمب ،مممن ثمم قمم بتمجٌمه
بعت األ بلة ،أم دعمتهم للرد علمى مملممعك أمً الم تمدى ،معلٌمب إٌمبهم ع ممان مشمبركتك
لكً ٌجدم ب هملة.
أخالقٌات استخدام المحتوى :اإلشارة إلى المصادر
إن المشممبرٌع التببعممة للشممبكة تشممجع تبممبدل المعلممممب بممٌن اللممبلة ،خممبلل تعممبم هم مممع بعلممهم
الممبعت ،مه م ا بممدمر ٌتللممة البحممث علممى اال تر م  ،مأممً مكتبممب المممدارف أحٌب ممب ،مقممد ممهل
اال تر عملٌة التببدل بٌن اللبلة من خبلل عملٌتً ال خ ماللصق أمً الم تمدٌب  ،مقمد تمؤتً هم
المعلممب أً هٌبة صمر أم ص أم مخلل ،أم أٌدٌم ،أم حتى أأكبر أصٌلة ،مل ا ٌجة معرأمة أن
كل معلممة على أي هٌبة كب  ،ترجع إلى شخص مب ،مهمً محفمظمة الحقممق ح مة قمما ٌن حفمظ
الملكٌة الفكرٌة أً أجزاف كثٌر من العبلم ،حٌث أن أٌة مبد ُت شر ،أم تلٌع ،تعتبمر تلقببٌمب محفمظمة
الحقمق ،بدمن الحجمة إلمى أي إجمراف ر ممً .مٌمجمد ه مبك ممب ٌ ممى بإرشمبدا اال متخدام العمبدل
ال ي ٌتٌح تببدل ه ا المعلمممب بهمدف تعلٌممً متربممي ،حٌمث أن "دٌفٌمد مارلٌمك" أ شمبف مجممعمة
قماعد ت ظم أخبلقٌب تببدل المعلممب ع د اللبلة مالمعلمٌن أً كتببه "إعبد تعرٌف المعرأمة أمً
القرن الحبدي مالعشرٌن" ،حٌث ٌشٌر إلى أربع م بلق مهمة ،مٌدرج قببمة من االعتبمبرا المهممة
التً ٌ بغً على اللبلة مالمعلمٌن أن ٌلبقمهب أً أي قرار متعلق بب تخدام المعلممب  ،ملئللمبلل
على مزٌد ممن المعلمممب حممل حقممق الملكٌمة الفكرٌمة ،متمثٌمق المعلمممب ٌ ،رجمى زٌمبر المرابل
،www.us.iearn.org/professional_development/curriculum/copyright.php
ٌحتمي ه ا الرابل أٌلب على أدما تمثٌق المعلمممب مالمحتمٌمب بممب ٌتمبشمى ممع حقممق الملكٌمة
الفكرٌة مإرشبدا اال تخدام العبدل للمعلممب .
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إرشادات لتنسٌق
المشارٌع (تابع)

مقترحات لمشاركة
ناجحة فً المنتدٌات
)(media.iearn.org/forums

اإلنماء المهنً فً الشبكة

اإلنماء المهنً فً الشبكة

ُتقدم الشبكة برامج لئل مبف المه ً على صمر مجه لمجه ،أم على الشبكة ،مقد صُممم هم
البممرامج بحٌممث تمممأر التق ٌممة ،مالمهممبرا الت ظٌمٌممة مالتعبم ٌممة البلزمممة للمعلمممٌن لتمكٌ م هم مممن دمممج
المشبرٌع مع صفمأهم.

دورات اإلنماء المهنً على الشبكة
تمم ح العدٌممد مممن بممرامج اإل مممبف المه ممً أممً الشممبكة التممً تعممدهب بعممت الممدمل الفرصممة للتربمممٌٌن
لتلمٌر أ ف هم ،مأً حٌن أن لرق عرت ه الدمرا تتفبم أٌمب بٌ هب ،أال إ همب تشمترك أمً فمف
الهدف ،أال مهم دعم متؤهٌل التربمٌٌن ماللبلة ال تخدام التق ٌة ،من أجل تمكٌن العمل التعمبم ً أمً
المشمبرٌع ،مٌمجمد ببأل مفل قببممة ببلمدمرا الحبلٌمة المقدممة ممن ) ،TELAR (iEARN-Argentinaم
) ،iEARN-Pangea(Spainم . iEARN-USA.
دورات اإلنماء المهنً عبر الشبكة المقدمة من )(iEARN-Argentina
ُتقمدم ) (iEARN-Argentinaدمر عبمر الشمبكة للمعلممٌن ممن األرج تمٌن مأمرٌكمب البلتٌ ٌمة ،أم م
عممبم  ،2333تقممدم م ظمممة  Fundación Evoluciónمممن خممبلل بر بمجهممب  TELAR-iEARNدمر
مجب ٌة عبر الشبكة للمعلمٌن من مختلف الم تمٌب مالمجبال  ،حٌث أ هم خبلل الدمر التً تمتد إلى
اث ممً عشممر أ ممبمعب ٌتممدربمن علممى دمممج المشممبرٌع أممً صممفمأهم عبممر الشممبكة ،تحم اإلشممراف الممدابم
لمدرة مح ك ،مدعم م قً المشبرٌع ،ال ي ٌقدممن لهم الدعم البلزم حمل مشبركة لبلبهمم أمً أحمد
المشممبرٌع عبممر الشممبكة ،كجممزف مممن الممدمر  .علمممب أن هم ا المقممرر ٌُقممدم ببللغممة األ ممبب ٌة ،ملمزٌممد مممن
التفبصٌلٌ ،رجى زٌبر الرابل .capacitacion.fundacionevolucion.org.ar
دورات اإلنماء المهنً عبر الشبكة المقدمة من ).iEARN-Pangea(Spain
تقدم ( ،)iEARN-Pangeaم عبم  ،2335دمرا أً اإل مبف المه ً عبر الشبكة تحم إشمراف
مزار التربٌممة مالتعلممٌم الكبتلم ٌممة ،مت ف م معظممم همم الممدمرا أممً المدر ممة االأترالممٌة الصممٌفٌة،
بمشممبركة  253معلممم م مٌب (بمعممدل  25أممً كممل مجممعممة) ،متلممم ه م ا الممدمرا  :إ شممبف المشممبرٌع
اإلبداعٌة ،مالمشبركة أً المشبرٌع التعبم ٌة ،مإ شبف البٌبب التعلٌمٌة عبمر ممممدل ،ما متخدام أدما
االتصبل (2الصمر مالفٌدٌم ،مالمدم ب  ،مالشبكب االجتمبعٌة) ،مقد تم إلمبأة مقمرر أمً اال متخدام
التربمي لشفرا َ ، QRعلمب أن ه الدمرا ُتقدم ببللغة الكبتلم ٌة ،ماإل جلٌزٌة ،ماأل بب ٌة.
دورات اإلنماء المهنً عبر الشبكة المقدمة من ))iEARN-USA
ابتداف من عبم  ،2331تقدم ه الدمرا التً ت تمر لثمب ٌمة أ مببٌع ،بتمجٌمه التربممٌٌن أمً تقٌمٌم
المشممبرٌع العبلمٌممة ،متلمٌعهممب لتت ب ممة مممع معممبٌٌر الم هممبج المحلممً ،كجممزف مممن الخلممة الممحممد
للمشمرمل ،ممممن هم الممدمرا المفتمحممة للتربممٌٌن مممن كممل أ حممبف العممبلم ،اوداة اإلبداعٌممة ،ماوداة
اللغمٌممممة ،مالدرا ممممب االجتمبعٌممممة ،مالشممممإمن المعبصممممر  ،مالجغراأٌممممب ،مالعلمممممم ،مالتك ملمجٌممممب،
مالرٌبلٌب  ،متدرٌف اللغة كلغة أج بٌة أم ثب ٌة ،مالحلقب الدرا ٌة ،مأخبمبر الشمببة العبلمٌمة :دممج
المهبرا الصحفٌة أً الصف الدرا ً ،مللمزٌد ٌرجى زٌبر
.us.iearn.org/professional_development/online_courses/index.php
ملمزٌد من المعلممب حمل اإل مبف المه ًٌ ،رجى زٌبر الرابل
www.iearn.org/professional-development/online-courses

ورش العمل وجه لوجه
ُت ف مرش العمل مجه لمجه لتغلٌمة المهمبرا الت ظٌمٌمة ،مالتعبم ٌمة ،مالف ٌمة ،البلزممة للمشمبركة
الفبعلة أً بر بمج تعلٌمً عبر اال تر  ،ملمزٌد من المعلممب حمل الفرص التدرٌبٌة أمً م لقتمك،
الرجبف التماصل مع م ق الم ظمة أً دملتك.
www.iearn.org/countries/country-coordinators
ٌمك ك الحصمل على ممارد إلبأٌة على الشبكة (أدلة ،مأدما إعداد مرش عمل) لم بعدتك أً
إعداد مرش عمل حمل الشبكة  ،على www.iearn.org/professional-development
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مىخدٌبث المعلمٍه على االوخروج

مىخدٌبث المعلمٍه عبر االوخروج
دعم المهتمٌن بت ٌق مت ظٌم برامج اإل مبف المه ً أً مدار هم ممجتمعبتهم لبل لمبم إلى
م تدى اإل مبف المه ً (.)foro.iearn.org/iearnforums/facilitators
كوب أى هٌودي الوعلوُي (َ )foro.iearn.org/iearnforums/teachersعوجز ال لت الٌابثم
لوىالع الوعلوُي ٍ الشجكخ حُع َى ز حُاشا كجُاز لوجابل الخجازاد وطاز أطائلخ علاً اِوازَي
حى اطوخدام الوشبرَع الوعبوًُخ ٍ الفصى الدراطُخ.

م تدى معلمً الم تقبل ٌ عى إلى تحمٌل صفمأ ب ممدار ب ،م لك بتحمٌل اللرٌقة التً ٌمتم
تمدرٌة المعلممٌن بهمب ملممبن حصممل معلممً الم متقبل الخبمرا المببشمر حممل شمبكب المتعلم
العبلمٌة ،كمب ٌمأر ه ا الم تدى مكب ب اللتقبف أ مبت التربٌمة أمً الجبمعمب ممعلممً الم متقبل أمً
أصممملهم الدرا ممٌة .مٌمممأر هم ا الم تممدى أرصممة لثبلثممة أ مممال مممن الم بقشممب ٌ )1( :مممأر أرصممة
لمعلممً الم متقبل ممن مختلمف أ حمبف العمبلم لتبممبدل مجهمب ال ظمر حممل إ شمبف ممدارف مأصمممل
درا ممٌة أبعلممة ممت ممبمٌة تلبممً علممى حممم أألممل احتٌبجممب جمٌممع اللممبلة )2( ،تمممأر أرصممة
لمعلممممً الم مممتقبل لمعرأمممة مببشمممر عمممن مشمممبرٌع الم ظممممة مممماف كمٌ مممرٌن ،أم ممممراقبٌن ،أم
مشبركٌنٌ )3( ،تببدل أ بت التربٌة مع المعلمٌن األأكبر مالممارد لدمج شمبكب المتعلم العبلمٌمة
أممً م ممبلق مختلفممة مممن محتمممى مقممرراتهم .مأللممق مشممرمل معلمممً الم ممتقبل أممً  1888خممبلل
المإتمر ال مي للم ظمة أً بمرتمرٌكمم متمم التعمبمن علمى تلمٌرهمب خمبلل الممإتمرا البلحقمة
لكً تقدم لمعلمً الم تقبل تجربة مببشر أمً ا متخدام التك ملمجٌمب المبتكمر مالمتعلم العمبلمً أمً
بداٌة حٌبتهم المه ٌمة .مكممب ٌمكمن للكلٌمب ا متخدام الم تمدى لتحدٌمد الفصممل الدرا مٌة المتعبم مة
لتببدل األأكبر بٌن معلمً الم تقبل كجزف من درا تهم ،مه بعت الممالٌع المقترحة للحمار:
• تببدل األأكبر حمل أل فب التدرٌف مإدار الفصمل الدرا ٌة الدٌمقرالٌة
• ا لببعب معلمً الم تقبل مآرافهم حمل تجبربهم األملٌة (المراقبة أم المشبركة ال شملة)
أً الفصمل الدرا ٌة ،مالرمابل بٌن المعتقدا مالممبر ب التربمٌة؛
• تبممبدل معلممممب عممن مجتمعممب اللممبلة ب ممبف علممى الخبممرا المٌدا ٌممة لمعلمممً الم ممتقبل،
متببدل األأكبر من أجل الب بف على قبل القم لدى اللبلة؛
• "الدردشة" لم بقشة مقبلة أم مململ م اهتمبم مشترك؛
• تببدل األأكبر حمل دمج التك ملمجٌب مشبكب التعلم العبلمٌة أً الم بهج الدرا ٌة؛
• تببدل الخبرا حمل التعلم القببم على المشرمل خبلل المشبركة أً أحد مشمبرٌع الم ظممة
أم اإلشراف علٌه؛
• تببدل األأكبر ماال تراتٌجٌب لتعزٌز أهم أكبر للت مل ماإل صبف أً المدارف.

العمر :كل من ٌهتم بإعداد المعلمٌن
الفترة :مبرف – ٌم ٌم (ٌتماأق مع التقمٌم المتبع أً العدٌد من الجبمعب )
اللغاتٌ :رحة بجمٌع اللغب (ٌ تخدم اال جلٌزٌة ماأل بب ٌة)
المنتدىmedia.iearn.org/futureteachers :
المىقعhttp://www.orillas.org :
االحصبل( Enid Figueroa :بمرتمرٌكم) ،م ( Kristin Brownالمالٌب المتحد األمرٌكٌة)
الجزَد االلكوزوًٍorillas-info@igc.org :
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معلمو المستقبل
ٌناقش الرؤى التربوٌة
وٌستكشف كٌفٌة توظٌف
التكنولوجٌا فً الفصل
الدراسً

الف من اللغمٌة ماإلبداعٌة

الفنون
اللغوٌة
واإلبداعٌة
الرؤٌة
مجلة عبلمٌة تهدف لتعلٌم الت بمح
مالتفبهم المتببدل

مختممبرا مممن أ مممال شممتى مممن الكتببممب األدبٌممة مثممل المقممبال مالقصممص مالقصممببد مالتممً
تهدف إلى ت لٌل اللمف علمى أأكمبر الشمببة ممجهمب ال ظمر ماوراف عمن ممب ٌمدمر ممن حمملهم
بغمت ال ظمر عمن الت ممل الثقممبأً ممن مالعرقمً مالغمرت م مه هممم ا متخدام الفمن كم مٌلة للكتببممة
اإلبداعٌة إلثبب التفبهم مالت بمح على الرغم من االختبلأمب  ،مٌتشمبرك المراهقممن حممل العمبلم
فف اومبل مالمخبمف مالمصبلح ماالهتمبمب .
معلٌه ت بثق رإٌة لٌف من مشبركة اللبلة أً المشرمل أقل ملكن ممن قبمل كمل شمخص ٌ مبهم
أً إ تبج الكتببة اإلبداعٌة ملٌف لدٌه التخممف ممن إبمداف رأٌمه عمن ممب ٌمدمر أمً العمبلم ،مالرإٌمة
لٌف مجرد مجلة ملكن هم أٌلب م تدى لتببدل التعلم
العمر 11 – 7 :ة
الفترة :الزم ٌة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/vision :
الموقعwww.iearn.org/avision/ :
مبرٌب لمٌزا هٌر بدز لمر ٌ ب ()maloularcena@yahoo.com
االتصال:
ممبٌكل كلم ٌف رمز ( ) michaelcluniesross@yahoo.comهي الفلبٌن.

أصدقاء المراسلة
مشرمل ٌهدف لتعزٌز الصداقة داخل
المجتمع مالم بهمة أً تحقٌق ال بلم أً
العبلم مٌهدف أٌلب لتح ٌن ثقبأت ب م لك
من خبلل كتببة الر ببل

مهم عببر عن مشرمل ٌهدف إلمى ا متخدام اهتممبم اللمبلة بمبلتعبٌر عمن أ ف مهم لتلممٌر
مهبراتهم أً الكتببة ،م مشرمل أصمدقبف المرا ملة همً عبمبر عمن ممادي أمً الٌببمبن تتكممن ممن
م ظمب للفتٌبن مالفتٌب لتببدل الر ببل داخل مخبرج الببلد متتمتع ب شبلب مختلفمة ممن خمبلل
المرا ممبل المدٌممة ،ماألعلممبف أممً ه م الم تممدٌب هممم لممبلة المممدارف االبتدابٌممة ماإلعدادٌممة
مالثب مٌممة لمممد  53عبمممب ،مقممد قممبم ه م ا المشممرمل بممربل عممدد كبٌممر مممن أصممدقبف المرا مملة مممن
الٌببب ٌٌن مغٌر الٌببب ٌٌن من الفتٌة مالفتٌب أً جمٌع أ حبف العبلم ،مالبد من اإلشبر ه مب إلمى أن
المشممرمل ٌعتمممد علممى المرا ممبل البرٌدٌممة حٌممث ٌ ممبعد لممك علممى تشممجٌع األعلممبف بممبلتخلٌل
للم تقبل ممب ا كب التكبلٌف من لمن مٌزا ٌتهم.
ة

العمر11 -5 :
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة مالٌببب ٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/penfriends :
الموقعwww.pfc.post.japanpost.jp/index_e.html :
االتصال :اٌمكم ا بدا ( )emiko.asada.yw@jp-post.jphdl
م هٌرممً اٌبمشً ( )hiromki-y@bca.bai.ne.jpهي الُبثبى.
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المجلة المدرسٌة
االلكترونٌة

اللبلة مالمدر ٌن هم أكثر الفبب أهمٌة أً المجتمع المدر ً أل همم الم ٌن ٌعملممن علمى
تلمممٌر مدار ممهم م لممك مممن خممبلل عممدد مختلممف مممن اللممرق مثممل األداف مالتحصممٌل ماأل شمملة
المدر ممٌة المختلفممة مالرٌبلممة ممممب إلممى لممك مممن م ممبهمب  .مهم الم ممبهمب البممد مممن تمثٌقهممب
متببدلهمب علممى الم ممتمى المحلممً مالعممبلمً ،ماللمبلة مالمعلمممٌن ٌ ممتحقمن الحصمممل علممى مجلممة
إلكترم ٌة ٌمك هم المصمل إلٌهب من أي مكبن أً العبلم.

مهً مجلة الكترم ٌة مدر ٌة تع ى بتببدل
الخبرا بٌن اللبلة مالمدر ٌن
العمر11 -5 :
الفترة :م تمر
اللغات :العربٌة ماال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/emagazine :
االتصال :معتصم مفرجه  t.mutasem@hotmail.comمن أل لٌن.

مشروع الكتابة
مشرمل ٌُشجع اللبلة على التعبٌر عن
أ ف هم ،متلمٌر مهبراتهم الكتببٌة.

ٌركز ه ا المشرمل على ت مٌة المهبرا الكتببٌة لللبلة أً أربعمة مجمبال ممن الكتببمة:
الكتببة التف ٌرٌة مالكتببة الرمابٌة مالكتببمة المصمفٌة مالكتببمة المب ٌمة علمى أ ملمة اإلق مبل ،مأمً
ه م ا المشممرمل ٌقمممم المشممرف علممى المشممرمل ببإللممبأة إلممى المعلمممٌن بعممرت مشممبركبتهم أممً
الم تدى بشكل دمري مالقٌبم بدعم اللبلة ببال تجببة إلمى هم المشمبركب  ،مبهم اللرٌقمة لمن
تتلمممر كتببممب اللممبلة أقممل بممل م ممٌكمن ه ممبك تفبعممل متبممبدل عممن لرٌممق قممراف مالممرد علممى
مشممبركب اوخممرٌن مإح ب ممهم بمجمممد جمهمممر حقٌقممً لكتببممبتهم معممن قلممبٌب تهمهممم ،مهمم
الحمممارا القٌمممة تعلممً أرصممة البممداف مجهممب ظممر مت معممة بشممؤن قلممبٌب مشممتركة مٌجممدر
ببإلشبر ه ب إلى إن الخلم ال هببٌة هً شر كتببب اللبلة.
العمر 11 – 7 :ة
الفترة :بصفة م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/writeon :
االتصال :أرح كمبل ))farah@iearnpk.org
متمبً بز ( ) miss_tubinaz@hotmail.comمن ببك تبن.

قوانٌن الحٌاة:
مقاالت عن الفضابل
ٌقمم الللبة ببلكتببة عن قٌمهم الشخصٌة أً
الحٌب

" قما ٌن الحٌب " هً القماعد مالمثل العلٌمب مالمبمبدئ التمً ٌختمبر اإل مبن إن ٌعٌشمهب مٌقممم
ه ا المشرمل عن التعبٌر عمب أً الحٌب من قمٌم م لمك ممن خمبلل تقمدٌم المشمبركٌن لمقمبال عمن
القما ٌن التً اتخ مهب أً حٌبتهم معن لرٌق مصفهم لل ظبم مالمثل العلٌب مالمببدئ التً ٌعٌشمن
أٌهب مشرح مصدرهب ( تجربة إ بن ،الدٌن ،الثقبأة ،مالمثل األعلى أم القدم  ،الخ).
ٌقمم المشبركمن بمبلرد علمى مقمبال بعلمهم المبعت مالتفبعمل ممع بعلمهم المبعت أمً الم تمدى
المخصص للمشرمل على اال تر .
ة

العمر11 -8 :
الفترة :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب
المنتدىmedia.iearn.org/projects/lawsoflife :
المنتدى األسبانًmedia.iearn.org/projects/leyesdelavida :
االتصال :تبلً شٌردٌ كٌ كم  nata_chered@yahoo.comمن أمكرا ٌب
المنظمٌن :كرٌ كم أمرجم crescencio@telar.org,
م مبرٌب ببترٌشٌب أشبب أبلبمن  mpochoav@telar.org,هي كلممبٌب
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أً ه ا المشرمل ٌقمم اللبلة ب شر ر ببلهم مصمرهم التً تصف بعت األٌبم العبدٌة
مالخبصة أً حٌبتهم ممن ثم إجراف مقبر ب بٌن الثقبأب  ،مٌمكن للللبة تمثٌق أحد األٌبم العبدٌة
ٌقمم اللبلة ببلكتببة عن صمر مم بقشة مثل ( زٌبر ال مق أم ال هبة إلى المدر ة) أم أٌبم خبصة مثل ( العلبل مأعٌبد المٌبلد مأٌبم
حٌبتهم الٌممٌة ماف أً األٌبم العبدٌة أم العلل) ،ممن الجدٌر ببل كر أن كتببب اللبلة هً الع صر األهم أً ه ا المشرمل مال ٌشترل
أٌه إتقبن اللغة اال جلٌزٌة أم األ بب ٌة ،مٌتم الترحٌة ببل ٌر ال اتٌة مالتصمٌر المثببقً مالفٌدٌم
الم ب بب الخبصة
مم ببل اإلعبلم األخرى ( مع المرأقب التملٌحٌة) ،ه ا مببإللبأة على الفعبلٌب المعتبد أً
الم تدى أه بك أربع م ب بب من"أحداث الٌمم الماحد" أً 2311- 2313
ٌ - 1مم األحد  13أكتمبر
 - 2م تصف شهر مأمبر
 - 3أً مبرف أم أبرٌل 2311
 - 4أً شهر ٌملٌم
مأً ه الم ب بب ٌقمم اللبلة أً جمٌع أ حبف العبلم بتمثٌق أحداث ه األٌبم بب تخدام م ٌلة
من م ببل اإلعبلم مالتصمٌر مالكتببة.

ٌوم فً حٌاتً

العمر11 -6 :
التارٌخ :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب
المنتدىmedia.iearn.org/projects/onedayinthelife :
المنتدى األسبانًmedia.iearn.org/projects/undia :
االتصال :مبرتب غبرٌ ٌب () martagl@arnet.com.ar
م كرٌف ببٌر cbaer@mvyps.orgهي المالٌب المتحد األمرٌكٌة.

اسمً
ٌقمم اللبلة ببلبحث عن معب ً أ مببهم
مإر بل ه المعلممب

تناغم اإلنسانٌة
ٌتببدل اللبلة المم ٌقى مالثقبأة

ٌمكن لللبلة العمل على القلبٌب التبلٌمة :لرٌمق الت ممٌة أمً م مبلقهم بلمدتهم أم دملمتهم،
ملرٌقة االحتفبل ببأل مبف ،ممن هم ال ي ٌقمم بإعلمبف األ ممبف ،مكٌمف ٌحمدث لمك ،مممب تع ٌمه
ه اللرٌقة لهم موبببهم مألجدادهم.
العمر15-6 :
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة مالرم ٌة مالجمرجٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/myname :
الموقعwww.mynameprojectworks.blogspot.com :
االتصال :ببألً تفبلشٌفلً ( ) siqaptv@gmail.comهي جمرجٌب.

ٌتببدل الللبة حمل العمبلم ثقبأمبتهم ممن خمبلل المم مٌقى ،حٌمث أن عجببمة التق ٌمة الحدٌثمة
تجعل من العبلم بمثببة صف درا ً ٌمأر للللبة لمد تؤثٌرهم عل العبلم الخبرجً م الم ي ٌ مبعد
على ا جبم البشرٌة.
إن مقبلع الفٌدٌم الم تجة قد تكمن ب ٌلة أم معقد م ه ا ٌعتمد على مب ٌقرر كل صف.ممن
خبلل ه ا المشرمل ٌشبرك الللبة إلى أبعد حد ممكن بكتببة ال صمص التصمٌر م إ تبج مقبلع
الفٌدٌم م التحرٌر م األداف.ممن خبلل عممل كمل هم ا متتبح للللبمة أرصمة للتعمرف علمى تمراثهم
معبداتهم ،إلبأة إلى التعرف على عبدا م تراث المدارف المشتركة معهم أً ه ا المشرمل.
العمر11 -12:
الفترة :م تمر
اللغة :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/h4h :
الخىاصل :رَجُكب آَفىرٌ  rivory@murrayschools.orgمن المالٌب المتحد األمرٌكٌة.
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مكان خاص
أكتة أم أر م عن مكبن م مكب ة خبصة
ع دك

ٌقمم المشبركمن ببختٌبر مكبن م قٌمة خبصة لدٌهم م من ثم ٌقمممن بكتببة قصة عن هم ا
المكممبن ،مبإمكممبن المشممبركمن أن ٌكتبممما أي مممل مممن أ مممال الكتببممة (خٌبلً،إخبممبري ،أكممبهً ...
الخ) ،حٌث ٌقممما أً كتببتهم بمصف المكبن م كر ال بة ال ي ٌجعل من هم ا المكمبن ا قٌممة
خبصممة لممدٌهم.مأٌلممب تبٌممبن مممب إ ا كممب ما ٌحبمممن أن ٌكم ممما لمحممدهم أممً ه م ا المكممبن أم بصممحبة
اوخرٌن .ممن خمبلل التفكٌمر أمً األممبكن ا القٌممة الخبصمة لمدٌ ب م كم لك القمراف عمن األممبكن
الخبصممة لممدى اوخممرٌن ربمممب ممٌدأع ب لممك إلممى ملممع خلممة للحفممبظ علممى هم األمممبكن م كم لك
االلتزام ببلمحبأظة على كمكة األرت.
العمر 1 :ما أمب أمق
الفترة :بتمبر  – 2313مبرف 2311
اللغات :جمٌع اللغب
المنتدىmedia.iearn.org/projects/specialplaces :
الموقعwww.magicalmoment.net :
التواصل :ج جم شن () lai3730@ms61.hinet.net
و لورَض تظىلٌُج ( ) wudoris@ms23.hinet.neمن تبٌمان.

لحظات سحرٌة حول
العالم
الشببة حمل العبلم ٌتحدما لتببدل
أرماحهم البشرٌة عبر كتبة عبلمً
إلكترم ً من أجل األجٌبل القبدمة

أمٌال الفنون
ٌقمم الللبة بإ تبج جدارٌب على قلع
قمبشٌة لخلق اال جبم العبلمً

هممم مشممرمل مخصممص لتعزٌممز التعممبٌش العممبلمً م الرحمممة م الرعبٌممة المتببدلممة م التفممبهم
متقدٌف الحٌب م لك من خمبلل تعزٌمز اإلدراك بمحمد المرمح البشمرٌة.إن هم اللحظمة ال مبحر
تمظف لتملح ببن البشمرٌة جمعمبف تشمترك م تربلهمب رمح ماحمد  .م تخصمص أٌلمب ل شمر
ال ممر أممً أ ف م ب م اوخممرٌن مخلمق عممبلم ٌ مممد الرحمممة م االحتمرام.مممن خممبلل قممراف اللحظممب
ال حرٌة لآلخرٌن درك بؤن عبدت ب مرتبلة ب عبد اوخرٌن م درك ببن رغبة اوخرٌن أً
تحقٌق ال عبد هً تمبمب كرغببت ب.
العمر 1 :ما أمب أمق
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/magical :
الموقعwww.magicalmoment.net :
التواصل :جبل كلٌ مبن ( ) contact@magicalmoment.netمن إ رابٌل.
مٌتم لرزهممب متعلٌقهمب مممع
ممن خمبلل هم ا المشمرمل ممٌقمم المشمبركمن بإ تمبج جممدارٌب
جدارٌب أ تجهب األلفبل من مختلف دمل العبلم.ممن أهم الممالمٌع التمً ٌشمملهب المشمرمل:مٌمل
الت مل الثقبأً،المٌل البٌبً ،مٌل ال كبن األصلٌٌن،المٌل الرٌبلً ممٌل المحمد م الشمفبف م مٌمل
اللفملة.معلى الللبة المشتركٌن أً المشمرمل اختٌمبر مملممل معمٌن م ممن المهمم جمدا أن ٌعلمم
الللبة بؤن الجدارٌة التً ٌقمممن بإ تبجهب تقمم بجملة عبر المتبحف م ٌتم اإللبلل علٌهب أمً
مختلممف الممدمل ممماف عبممر مماقممع اال تر م أم التلفزٌمممن م مممن ثممم أممً المجممبل مدمر ال شممر
المختلفة.إن عملٌة اختٌبر مململ للجدارٌة هم أهمم مرحلمة ممن العممل م لمك أل همب تعمزز رمح
الفرٌق الماحد حٌث أ ه من اللرمري أن ظر إلى ه ا المشرمل كعملٌة م ظمة أكثر ممن كم مه
أن مإ تبج جدارٌب ل لك البد أن تكمن ه بك م بقشة أعبلمة بمٌن المجممعمب حممل ممب ٌرٌمدما أن
ٌ تجم كمجممعة.
العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب
المنتدىmedia.iearn.org/projects/artmiles :
الموقعwww.artmiles.org :
التواصل :أإاد مجمان تبمأٌلٌف ) (Jtawfilis@aol.comمن المالٌب المتحد .
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التبادل الثقافً
العالمً للجدارٌة
هم مشرمل ٌقمم خبلله الللبة من دملتٌن
متببعدتٌن ببلتعبمن إل تبج جدارٌة كبٌر

ه ا المشرمل ٌربل بٌن المعلمٌن مالللبة ممن خمبلل األعممبل الف ٌمة متق ٌمة معلمممب
االتصبل .من خبلل هم ا المشمرمل مٌلتقً الللبمة ممع ثقبأمب مت معمة م ٌتعرأممن علمى ممالمٌع
عبلمٌة ،م ٌتببدلمن اوراف م األأكبر م ٌعبرمن عمب ٌتعلمم بشكل مربً م لك من خبلل إ تمبج
جدارٌة ببالشتراك عن بعد مع صف آخر.إن إ تبج ه الجدارٌة ببلتعبمن عن بعد مع شرٌك أخر
ٌمثل م تمى عبلً من م تمٌب التببدل ال ي لٌف ممن اللمرمري أن ٌحقمق الهمدف الم شممد.إال
أن أن المٌل الٌببب ً من شمب ه أن ٌممأر ٌمدعم هم ا التبمبدل ممن عمد مماحً.أمال ممن خمبلل إٌجمبد
الصف الشرٌك ،مثب ٌب هم ٌمثل مثمبال بجحمب لمم هج التبمبدل ،مثبلثمب هم ا المشمرمل ٌ مهل مهممة
المعلمٌن من خبلل تمأٌر قببمة ع بمٌن برٌدٌة إلكترم ٌمة ،مرابعمب ٌممأر م تمدى للمشمرمل لٌ مهل
عملٌة التماصل بٌن الصفمف المشتركة أً المشرمل ،مخبم ب ت مهٌل عملٌمة المتببعمة لؤلعلمبف
المشتركٌن أً المشمرمل ،م بد مب تحلٌمل تمببج المشمرمل ،م مببعب مٌمأر للمشمتركٌن مجممعمة
خبصمممة مكم مممة ممممن قلعمممة قمبشمممٌة م ألممممان لت مممبعدهم أمممً إ تمممبج الجدارٌمممة ،مثبم مممب االحتفمممبظ
ببلجدارٌب م من ثم عرت أً داخل الٌبببن م خبرجهب.
العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب
المنتدىmedia.iearn.org/projects/iime :
الموقعwww.artmile.jp/ :
التواصل :أت ٌكم شماكم ) )sherry@memenet.or.jpمن الٌبببن
ٌب ممب ب شماكم ( )sherry@memenet.or.jpهي الُبثبى
كبسوهُب شُوىسو ( )Kshimizu2003@gmail.comهي الُبثبى
تبلاشٍ اٌَبجبكٍ ( )tinagaki@mba.ocn.ne.jpهي الُبثبى
هبلٍ ثُكلٍ ( )mbickley@mail1.scdsb.on.caهي كٌدا
جىى تبو ُلُض ( )JTawfilis@aol.comهي الىالَبد الووثدح األهزَكُخ.

الفن السابع:تعزٌز
القٌم و السلوك
ه ا المشرمل ٌجمع المعلمٌن م الللبة
من خبلل تببدل آراف م أأكبر حمل
مجممعة من األأبلم

الطابرات الورقٌة
تتحدث حول العالم
عبد تحلٌق اللببرا المرقٌة مع
تصمرا شخصٌة م عبمة ألحبلم ب

إن ه م ا المشممرمل ٌممدعم للتماصممل بممٌن الشممببة م م بقشممة قببمممة مممن األأممبلم متفممق علٌهممب م ممبقب،
م مٌكمن التركٌمز علمى م بقشمة القمٌم التمً ت بقشمهب هم األأمبلم ،م المشمرمل أٌلمب ٌمدعمهم لفهممم
أملممح ل ظممر اوخممرٌن لممبعت القممٌم ،مبعممد مشممبهد الفممٌلم ممتلرح علممى الللبممة مجممعممة مممن
األ بلة التً تهدف إلى تقٌٌم أهمهم للقٌم التً ٌعرلهب الفٌلم.
العمر1 -5 :
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/movies :
التواصل :شٌخة العجمً ) ( shekha.alajmi1@moe.omمن عمبن.
ٌقمم الللبة بص ع لببرا مرقٌة لتلٌر م تكمن بمثببة مة كبٌر تكرف لتعزٌز الحمار
الثقبأً ماالجتمبعً م كرمز ل د الفجم م أهم اوخمرٌن.مممن الممؤممل أن ٌتحممل هم ا المشمرمل
إلى عبد م تمر لتحلٌق اللببرا المرقٌة تحمي تصمرات ب الشخصمٌة م الجمبعٌمة لعمبلم أألمل
من التعبٌش م الت بمح م قبمل اوخرٌن م ال بلم.
العمر11 - 5 :
الفترة :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب
المنتدىmedia.iearn.org/projects/kites :
التواصل :رمتً همتزن (  ) eh2y@netvision.net.ilمن إ رابٌل.
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جنبا إلى جنب
الللبة ٌص عمن صمر شخصٌة أل ف هم
تحمي رممز تمثل حبلرهم م مبلٌهم
م م تقبلهم

كمل لبلمة ممٌقمم بتبمبدل اتمه الفرٌممد ممع اوخممرٌن م لمك بصم ع صمممر ل اتمه ،م ممٌتعرف
المعلممن مالللبة على بعلمهم المبعت ممن خمبلل صم ع صممرهم الشخصمٌة التمً تشممل رمممز
تمثل مبلٌهم محبلرهم مم تقبلهم .إن ه الصمر الشخصٌة ٌجة أن تعمرت ج بمب إلمى ج مة
لتمثل عدد األأراد ال ٌن من الممكن إن ٌجتمعما معب لخلق عبلم أألل ،مه األعمبل من الممكن
أن تص ع بب تخدام األلمان الخشبٌة أم الزٌتٌة أم أي مل من األصببغ.
العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب
المنتدىmedia.iearn.org/projects/sidebyside :
الموقعaces.miamicountryday.org/International_Projects/SidebRowena :
التواصل :رم ب جٌربر ()gerberr@miamicountryday.org
و لَفىى هىَز ( )moyery@miamicountryday.orgهي الىالَبد الووثدح األهزَكُخ.

جمال الحٌوانات
معرت ال فر الدملً للشعر م الفن للحٌب
البرٌة

دعم الللبة اللتقبل عظمة مرمعة الحٌما ب األصملٌة أمً الم مبلق التمً ٌ مك م هب ،م لمك
من خبلل األعمبل الف ٌمة مالشمعر علمى أن ٌكممن حجمم العممل  11*12كحمد أقصمى ،مأن ٌكممن
العمل من إ تبج اللفل ف مه ،مالبمد ممن كمر ا مم اللفمل معممر مأ مم المعلمم مع ممان المدر مة
مالبرٌد اإللكترم ً.
ة

العمر15 - 4 :
الفترة :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب
المنتدىmedia.iearn.org/projects/beautyofthebeasts :
الموقعmiamicountryday.org/International_Projects/Beautypagenew.htm :
التواصل :رم ب جٌربر ()gerberr@miamicountryday.org
و لَفىى هىَز ( )moyery@miamicountryday.orgهي الىالَبد الووثدح األهزَكُخ.

من العٌن إلى العٌن
هم مشرمل ٌشجع على ص ع بلبقب
برٌدٌة بحجم الصمر لٌتم عرلهب أً
معرت عبر اال تر  ،م ٌكمن مثبال
على الصداقة مالتفبهم عبر التماصل
المربً.

إن مشرمل عٌن لعٌن ٌشجع المشبركٌن على صم ع بلبقمب برٌدٌمة بحجمم الصممر العبدٌمة،
مالتً أٌمب بعد تعرت أً معرت الربٌع أً م بلق مختلفة أً العبلم.
ة

العمر11 -5 :
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/eyetoeye :
الموقعweb.mac.com/fratescreates/Site/Welcome.html :
التواصل :الري أراتف ( ) fratescreates@mac.comمن المالٌب المتحد األمرٌكٌة.

26

ٌعتبممر أممن خممل الٌممد أم مممب ٌ مممى بفممن الخلمممل الجمٌلممة مممن أقممدم أشممكبل خممل الر ممم األدبٌممة
مالف ٌة المعرمأة .متعد ه الخلمل جزف من ثقبأة متراث الحلبرا ماألدٌبن حمل العبلم ،أقمد
جممر العممبد أن ت ممتخدم ه م األشممكبل أممً تممزٌٌن األمممبكن المقد ممة مالمخصصممة ألداف الصممبل
ٌ تكشف اللبلة مٌشبرك أً عملٌة
مالعبممبدا كبل صمممص المقد ممة مالشممعر مكتببممب أخممرى .مقممد صمممم همم ا المشممرمل لللممبلة
إ عبش أ من الخل القدٌمة مٌعٌر اللبلة لٌ تكشفما أن الخلمل مٌتعلمما تبرٌخمه متق ٌبتمه .مممن خمبلل هم ا المشمرمل ٌتم ح اللمبلة صمب
عن تقدٌرهم له الخلمل بإ تبج رمابع قصٌرا ٌركزمن أٌمه علمى مملممعب إ مب ٌة كبل مبلم مالحمة مالت مبمح مالصمداقة علمى شمكل
من األمثلة مال مب ج متببدلهب مع اوخرٌن .قصببد أم شعبرا أم عببرا أم كلمب أم اختٌبر كلمب لعلمبف أم كلمب من الم هة الصممأً
ما ممتخدام م ممببل مختلفممة إل تبجهممب تشمممل بممرامج الحب مممة مالمشممبركة بمشممبرٌعهم المكتملممة أممً
م تدٌب الممقع م معمرت الصممر .مببلمقببمل ٌ متلٌع اللمبلة اإللمبلل علمى م تجمب زمبلبهمم
من الخلمل الجمٌلة متقدٌرهب مالتعلٌق علٌهب.

فن خط الٌد

العمر11 – 11 :
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/calligraphy :
الموقعwww.iearnpk.org/calligraphy.htm :
للتواصل :دعبف علً ال ٌد )( dua@iearnpk.org
ٌد شبهزة ح ٌن ( ) zeb2000pk@yahoo.comمن ببك تبن.

الفن العالمً :صور
من االهتمام
ٌتببدل الشببة ماأللفبل أً المدارف
مالمجتمعب صمرا رقمٌة مأعمبال أ ٌة
مكتبببتهم حمل مململ "االهتمبم بمب
حملهم"

البٌبة الذكٌة
ٌحقق اللبلة أً إحدى القلبٌب البٌبٌة
مٌعبرمن ع هب من خبلل أ من مبتكر
بب تخدام مماد تم إعبد تدمٌرهب.

ٌبتكممر اللممبلة أعمممبال أ ٌممة تظهممر مممب ٌهتممممن بممه م تملممح لرٌقممة كٌفٌممة اهتمممبمهم بمممن
حملهم مببلكبب ب الحٌة أً مدار مهم م عمبببلتهم ممجتمعمبتهم مالعمبلم ،مٌكتمة اللمبلة مقمبال أم
قصممممٌد تظهممممر اهتمممممبمهم بمممممب حممممملهم مٌشممممبركمن بهممممب أم تممممدى المشممممرمل مأممممً معممممرت
الصمر .مببإللبأة إلى لك ٌتجبمة اللبلة ممع األعممبل الف ٌمة لللمبلة اوخمرٌن مٌكتبممن عمن
صمممر اهتمممبمهم أممً الم تممدى .كمممب ٌمك م هم إ شممبف معممرت محلممً ٌعرلمممن أٌممه أعمممبلهم التممً
ابتكرمهب ما تقبلمهب من المشمبركٌن اوخمرٌن ٌللقممن علٌمه "عمرت الفمن العمبلمً" .كممب ٌشمجع
المشرمل الفصمل المدر ٌة لت فٌ مشبرٌع محلٌة معبلمٌة تملح االهتمبم ببلغٌر.
العمر 11 – 5 :مع التركٌز على األلفبل (  13إلى )15
الفترة :م تمر
اللغات :كل اللغب مع الم بعد أً الترجمة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/globalart :
الموقعwww.iearnpk.org/ga/index.html :
للتواصل :علٌمه ٌم ( ) alema@iearnpk.orgمن ببك تبن.

ٌ تخدم اللبلة أن معبد تدمٌر للتعبٌمر عمن إحمدى القلمبٌب البٌبٌمة أمً مشمبرٌع مشمتركة
للفن المعبد تدمٌر ٌ .بحث اللبلة مٌكتشفما مٌحللما أ ب ٌن مقلبٌب مقٌم بٌبٌة لٌبتكرما من بعمدهب
أ هم الخبص بب تخدام المماد المعبد تدمٌرهب .م تظهر تمببج المشمرمل علمى شمكل م حمتمة عبممة
مأجممزاف عملٌممة صممغٌر مأٌممدٌم لتمثٌممق العمممل الم جممز مر ممممب ملمحممب متجهٌممزا أخممرى.
م ٌتم مشبلر األعمبل الف ٌة من خبلل الشبكة مالبرٌد م ملتقى المشرمل.
العمر11- 12 :
الفترة :أكتمبر  -دٌ مبر  ،2313مبرف ٌ -م ٌم ٌ( 2311حدد المشبركٌن الجدمل)
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/ecosmart :
للتواصل :مبري لمٌف (،)mlscap@hotmail.com
م كببتٌ ً أمالجمف ( ) ml.olajos@ucdsb.on.caمن ك دا.
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االورٌغامً
تببدل عبلمً لفن االمرٌغبمً

ٌقلمً اللمبلة مقتمب ممتعمب مهمم ٌ ظمرمن إلمى مرقمة تتحممل إلمى شمكل ثبلثمً األبعمبد .هم ا
المشرمل ال ٌؤخ الكثٌمر ممن المقم أم الم مبحة أم الممبل أقمل مرقمة ال غٌمر م بعمت التعلٌممب
لكٌفٌممة لٌهممب .الجممدمل الزم ممً -1:تحلممٌر مممماد العمممل (أمراق ملم ممة مربعممة الشممكل)  -2.تعلممم
بعت الكلمب األ ب ٌة مخلما لً المرق بإحدى اللغتٌن الٌببب ٌمة أم اال جلٌزٌمة -3 .التمدرة
على لعة االمرٌغمبمً مأقمب لمرشمد أم إرشمبدا  -4 .عرلمهب ماال متمتبل بهمب -4 .كمن متماجمدا
لتتعلم عبر دابر تلفزٌم ٌة مغلقة (أٌدٌم كم فر ف) عبر اال تر .
العمر12 – 1 :
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة مالٌببب ٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/origami :
الموقعwww.origami-club.com :
للتواصل :مٌ بكم كبمً ( )msaabikmi@ares.eonet.ne.jpمن الٌبببن.

مشروع دمٌة الدب
تببدل عبلمً لدمٌة الدة بب تخدام
البرٌدٌٌن االلكترم ً مالعبدي.

بعد الت جٌل تبعث الفصمل لبعلهب البعت دة صممأً أم أي لعبمة أخمرى ببلبرٌمد الجممي.
ع دمب ٌصل الدة ٌبدأ أً كتببة ٌممٌبته مٌبعث الر مببل إلمى م زلمه عبمر البرٌمد االلكترم مً ممر
على األقل أً األ بمل ٌعبر أٌهب عن مغبمراته ماألمبكن التً هة إلٌهب ماألشمٌبف التمً رآهمب أم
قبم بهب .مٌهدف المشمرمل إلمى الكتببمة الصمبدقة ممن خمبلل تمؤمٌن قمراف حقٌقٌمٌنٌ .كتمة اللمبلة
ر ببلهم كؤ هم الدة الزابر .قد ٌعمق القٌمبم بفٌمدٌم كمم فر ف بمٌن الفصممل أماصمر الصمداقة بمٌن
اللبلة .مٌ بعد المشرمل اللبلة على تفهم حلبرا مثقبأمب أخمرى مختلفمة عمن حلمبرتهم
مثقبأتهم.
تنبٌهٌ :تلمن المشرمل اإلر بل ببلبرٌد العبدي مل ا ٌجة التخلٌل الم بق لمٌزا ٌة المشرمل.
العمر12 – 1 :
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة مالٌببب ٌة ماأل بب ٌة مأخرى
المنتدىmedia.iearn.org/projects/teddybear :
الموقعwww2.jearn.jp/fs/1191/index.htm :
التواصل :أممً اٌتم ( )teddybear-japan@jearn.jpمن الٌبببن.

ٌُع ّد اللبلة مظرمأب ٌحمي بلبقب العٌد إلر بلهب للمشتركٌن اوخرٌن ت مبق الم ب مبب
التً تحل أً أشهر مأمبر مدٌ مبر مٌ بٌر .كممب ٌمكمن ت ممٌة المشمرمل مشمرمل تبمبدل بلبقمب
الته بة مبإمكبن اللبلة إر بل بلبقب عٌد المٌبلد (الكرٌ مبف) أم عٌد الم بر (هب مكب) أمعٌد
الكما زا أم عٌدي الفلر ماأللحى .متدرج كل مدر ة لمن مجممعة مكم ة ممن مبع ممدارف
أخرى ٌر ل اللمبلة للممدارف األخمرى بلبقمب ٌصم عم هب بؤٌمدٌهم أم بلبقمب جمبهز تتلممن
ٌتببدل اللبلة مالمعلممن بلبقب األعٌبد بعت الزٌ ة.
مالم ب بب مع مدارف مختلفة.
تنبٌهٌ :تلمن المشرمل اإلر بل ببلبرٌد العبدي مل ا ٌجة التخلٌل الم بق لمٌزا ٌة المشرمل.

مشروع تبادل
بطاقات المعاٌدة

العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/holidays :
التواصل :جمدي ببر ( ) judybarr@iearn.org.auمن أ ترالٌب.
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الفن العام
مشرمل تعبم ً البتكبر متببدل معلممب
عن الفن العبم.

مشرمل تعبم ً بب تخدام أدما مٌة  2.3للرقً ببلمعرأة ماحترام الفن العمبم مالتمدرة
بب تخدام الم مببل االجتمبعٌمة لتشمجٌع اللمبلة علمى التعمبمن أٌممب بٌم هم ممن خمبلل الفمنٌ .ختمبر
المشبركمن عمبل أ ٌب عبمب مٌبحثمن عن معلممب ع ه مٌزمرم ه ،مٌؤخم من لمه بعمت الصممر،
ممن ثمم ٌكتبممن تقرٌمرا ع مه مٌ مجلمن ملفمب صممتٌب علمى أثمر مٌشمبركمن أمً ممقمع المشمرمل.
مٌتمجة على اللبلة زٌبر الممقع مالتعلٌق على مشبركب زمبلبهم.
العمر11 - 12 :
الفترة :الت جٌل أً بتمبر مالبدف ببلمشرمل أً أكتمبر
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/publicart :
الموقعpublicart.iearn.cat :
التواصل :كبرمٌ ب بٌ ٌب ( ) publicart@iearn.catمن أ بب ٌب.

استمع إلى الجدران
تتحدث
اكتشبف العبلم من خبلل اال تمبل إلى
حدٌث أن الجراأٌ مت جٌل متببدل
ا ت تبجب مثٌر لبلهتمبم.

مشرمل مفتمح مب ً على الصمر متجربمة شمٌقة للتعمبمن عمن بعمد .متكممن أكمر المشمرمل
مممن خممبلل اال ممتمب ل إلممى مممب ٌتحممدث بممه أممن الجراأٌم المر مممم علممى الجممدران مت ممجٌل متبممبدل
ا ت تبجب مثٌر لبلهتمبم بب تغبلل ممقع المشرمل الربٌ مً ممجممعمة الفلٌكمر مالممٌكً (ا ظمر
ببأل فل) .تعتبر المخللب م الخربشب مالر ممب العببثمة مأشمكبل أخمرى ممن أمن الشممارل
المعقممد جممزفا مممن ال ممبحب العبمممة التممً ال ٌبلحظهممب ال ممبف مهممم ٌمشمممن أمبمهممب .مٌعممد جمممع
ممشبركة أن الجراأٌ م المع ً صمر أبت ة ممثٌر لل هن تعبر عن الحكمة مالململ مالحممبف
مال خل من مختلف األمبكن .مقد ٌكشف ل ب ه ا الكثٌر مبلرق غٌر متمقعة مٌزمد مب ببحتممبال
مثٌر لبلهتمبم للعمل المشترك.
العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/wallstalking :
الموقعwww.wallstalking.org/Home.mvc/About :
Flicker: www.flickr.com/groups/wallstalking
Wiki: www.listentothewalls.pbworks.com
التواصل :ب ب ٌرك ( )sasa@rthand.comمن لمأٌ ٌب.

اقتبس من عالمً
ٌكتشف اللبلة اتهم من بحٌتٌن
الشخصٌة م الثقبأٌة مٌحققمن أً مظهر
من مظبهر حٌب المراهقٌن من خبلل
الف من اإلبداعٌة.

ٌبحممث اللممبلة مٌحللممممن مختلممف الف ممب ٌن ماأل مممبلٌة مٌظهممرمن اهتمبمممب الممممراهقٌن
مقلبٌبهم مقٌمهم عن لرٌق جمع الصمر التً تمثلهم .م تكشف ال قبشب عن بعد عمن همٌمبتهم
المل ٌة ممٌملهم المتشببهة .مبعد لك ٌتم دعم المشبركٌن جمعب مأرادى لص ع لمحة كبٌر ا
مع ى متمثل مظهرا من مظبهر من همٌبتهم .مٌ تج عن ه ا المشرمل صمر زٌتٌة تجمع مب بٌن
أن الكتببة على الجدران الشخصً مصمر ظلٌة تظهر أٌهب المراهقٌن .مٌتم تشبرك العمل الف مً
من خبلل الشبكة مالبرٌد محدث المشرمل.
العمر11 - 12 :
الفترة :أكتمبر – دٌ مبر  2313م ٌ بٌر  -مبرف 2311
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/myworld :
للتواصل :مبري لمٌف (،)mlscap@hotmail.com
م كببتٌ ً أمالجمف ( ) ml.olajos@ucdsb.on.caمن ك دا.
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مشروع الحكاٌات
الشعبٌة
ٌدرف اللبلة الحكبٌب الشعبٌة
مغٌرهب.

تعد الحكبٌمب الشمعبٌة لرٌقمة إلدراك مشمبكل الحٌمب معبداتهمب متقبلٌمدهب ممعتقمداتهب .تشممل
ه المشبرٌع أٌلب ممالٌع مشتركة مثل الصرال بٌن الخٌر مالشر أم الحكممة م الجهمل ٌ .ظمر
ه ا المشرمل إلى المجتمع الدملً مالت مل الثقبأً من خبلل الحكبٌب الشمعبٌة  .مبمبلرغم ممن أن
األلفبل حمل العبلم ٌعرأمن عبد عمن حكبٌمب "الخ مبزٌر الثبلثمة" محكبٌمة "األمٌمر ال ببممة" إال
أ هم ٌعرأمن القلٌل عن قصص ببلدهم التقلٌدٌة مقد ال ٌعرأمن شٌبب عن القصص الشعبٌة للبلدان
األخرى .م ٌعرت اللبلة قصص ببلدهم التقلٌدٌة للمشبركٌن اوخمرٌن عبمر الكتببمة ماألعممبل
الف ٌة.
العمر16 -6 :
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/folktales :
الموقعwww.iearnpk.org/ft/index.html :
التواصل :سلٌم إبراهٌم ( ) saleem@iearnpk.org
م زٌ ة م ت صر ( ) zainab.mustansir@hotmail.comمن ببك تبن،
م شمكمأب بجبأمأب (  ) shukufa1961@yahoo.comمن أ ربٌجبن.

نارنٌا و س.س.
لوٌس
ٌتشبرك اللبلة مب ٌتببدلم ه عن كتبة
بر ٌب الرابع

وصفات الطبخ :غذاء
للفكر
ٌ تج اللبلة كتبة ثقبأً عن مصفب
اللبخ

قرأ الكثٌرمن حمل العبلم كتبة ال حر (ٌممٌب بر ٌب) للكبتمة ف.ف.لممٌف .متعتبمر هم
الكتة ا قٌمة أدبٌة كبٌر  ،متحث التبلمٌ على التفكٌر أً الحق مالببلمل ،مٌعمرف الكثٌمر ممن
اللبلة حمل العبلم ه ا الكتبة ،ل ا ٌمكم هم أن ٌكم مما مجتممع لل قمبش عمن هم ا الكتمبة .ا لممما
إلٌ ب أً الم تدى التفبعلً أد ب ! ٌرى التبلمٌ أٌلب أن الكبتة لمٌف اختبر ا م بر ٌمب أل مه ا مم
قدٌم لبلد اٌلبلٌة لهب العدٌد من الصبل ب بر ٌب الم كمر أً الحكبٌب .
العمر11 -5 :
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة ماالٌلبلٌة
المنتدى media.iearn.org/projects/narnia :م edia.iearn.org/projects/Italian
الموقعwww.narnia.it :ا
التواصل :أمتم بتً ج ٌة ( ) fgiusepp@libero.itمن إٌلبلٌب.

ٌبحث اللبلة عن مصفب اللبخ التقلٌدٌة الممجمد أً بلدا هم مٌتعرأمن علمى مصمدرهب
ممكم بتهب ماأل بلٌر مالقصص التً دار حملهمب ،متتلممن أ شملة المشمرمل البحمث مال قمبش
متملٌح ببلصمر مإ تبج كتبة عن المصفب أم شرٌل أٌدٌم إن أمكن.
العمر 13 :ما أمب أمق
الفترة :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب
المنتدىmedia.iearn.org/projects/foods :
التواصل :بٌل بٌل ً ( ) mail@coolclass.caمن كندا.
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مشروع بطلً
ممقع الكترم ً من المماقع الحبألة
بؤألل الممالٌع اإل ب ٌة مٌتج د لك
من خبلل مب ٌحتمٌه من قصص مصمر
مأعمبل أ ٌة إلبأة إلى األأبلم القصٌر .

مقدمة فٌلمٌة إلى
مجتمعاتنا
كٌف تشببه مكٌف ختلف؟ أً ه ا
المشرمل ٌعرت اللبلة مجتمعبتهم من
خبلل الفٌدٌم لئلجببة عن ه األ بلة.

دمى من أجل
الحواسٌب
ٌتعلم اللبلة المزٌد عن حلبرتهم عبر
ص ع دمى ممماد أخرى لٌتم بٌعهب عن
لرٌق اال تر لشراف مماد تعلٌمٌة.

ٌلحق ه ا المشرمل بشبكة المصبدر التربمٌمة م العبلمٌمة ،لكمن ٌمتم إدارتمه ممن قبمل مإ مة
م تقلة ،مالتً من خبللهب ٌتم شمر قصمص ممن جمٌمع األعممبر ،ما متبلم األعممبل الف ٌمة ممماقمع
متعممدد الم ممببل مالتممً تبممرز بممداخلهب أبلممبلهم ،مكمممب ٌعممزز هم ا المشمرمل المممعً الثقممبأً م لممك
ب ممرد القصممص العبلمٌممة التممً تقممدر متكممرم دمر األبلممبل ال م ٌن ٌمثلمممن دمر القممدم أممً عببلت ممب
ممجتمعبت ب مالعبلم بؤ ر  ،للمزٌد من المعلممب عن بلل األم بل التعلٌمٌة ،ا ظر صفحة .48
العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة ماأل بب ٌة مع بعت القصص المترجمة إلى الفر ٌة مالصٌ ٌة مالعربٌة.
المنتدىmedia.iearn.org/projects/myhero :
الموقعwww.myhero.org and Spanish.org :
التواصل :مبرجرٌ دٌن ( ) margaret@myheroproject.orgمن المالٌب المتحد .

هممل ترحممة بفكممر مجمممد أرصممة للبلبممك لمشممبهد بر ممبمج أٌممدٌم ٌكمممن مممن إبممدال أبممب
عمرٌة صغٌر أً مجتمعك؟ المعلممن ماللبلة مدعممن لعمل برامج أٌدٌم تعمرف بمجتمعمبتهم
للعبلم حتى ٌتم التببدل أٌمب بٌ هب أً شتى ال ماحً اإل مب ٌة ،متصممم بمرامج الفٌمدٌم بحمث تجعمل
اللبلة الم ظمٌن للمشرمل مغٌر الم ظمٌن قبدرٌن على تعلم الكثٌر عن العبلم ممن حمملهم.مهم ا
ٌمأر لهم الفرصة للمشبركة مالتعلم من اللرأٌن كمب ٌمأر لهم أهمم أألمل عمن أبعلٌمة الم مببل
الرقمٌة أً تم ٌع آأبقهم.
العمر11 -5 :
الفترة :بتمبر – مأمبر 2313
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/videointroductions :
الموقعnextvista.org/projects/VIC2010.pdf :
التواصل :رشتمن هٌرلً ( ) rh@nextvista.orgمن المالٌب المتحد األمرٌكٌة.

ٌتعلم اللبلة األ ب ٌب البلزمة لص بعة الدمى .ملكمل لبلمة كبممل الحرٌمة الف ٌمة البتكمبر
أي شمكل ممن أشمكبل المدمى مببلعممبد تكممن هم األشمكبل ممرآ لل ممبف المحٌلمٌن بهمم أمً حٌممبتهم
الٌممٌة ،ملكن ٌجة على اللبلة أن ٌ غم ما أً كل مظهمر ممن مظمبهر المشمرمل لكمً ٌتعلممما
العدٌممد مممن المهممبرا الحٌبتٌممة إدار األممممال م أ ب ممٌب المحب ممبة م مهممبرا الت مممٌق مالثقممة
بممبل فف ،مٌعتبممر ه م ا المشممرمل أممً مرحلممة جم ة مممدارف الجمممار لتشممبرك أممً المشممرمل لٌكبممر
مٌصبح مشرمعب عبلمٌب .متتمأر الدمى للبٌع مالتمزٌع أً شمبكة  iEARNلتممأٌر المممارد المبلٌمة
لشراف الحما ٌة للمدارف الممجمد أً مبلً.
العمر14 -8 :
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة م الفر ٌة مالببمببرٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/etrade :
التواصل :م كبلم دٌمبٌل (،) sounk11@yahoo.com
م مبرا تم (  ) maratoe@hotmail.comمن مبلً.
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العلوم اإلنسانٌة
واالجتماعٌة

محاربة األفكار
الخاطبة
ٌجمع اللبلة معلممب لدحت األأكبر
مالمعتقدا الخبلبة عن دملتهم.

ٌجمع اللبلة معلمممب عمن أأكمبر اوخمرٌن عمن دملمتهم ممن خمبلل عقمد لقمبفا ملمرح أ مبلة
للممبلة مممن دمل أخممرى ،أم بعمممل بحممث أممً الشممبكة المعلممبتٌممة أم م بقشممة أأكممبر أقممرا هم مممن
اللمبلة ،مٌقمممم اللممبلة بعمد لممك بمبلتحقق مممن ممدى صممحة مماقعٌممة هم المعلممممب مممن خممبلل
البحث مالتدقٌق ،مأً ال هبٌة ٌجهز اللبلة مدم ة تحمي جمٌع األدلة على شكل كتببب مصمر
ممقبلع أٌدٌم م لك لدعم أكمرتهم ملمدحت الفكمر الخبلبمة عمن مجمتمعهم .مببلمشمبركة أمً هم ا
المشرملٌ ،كت ة اللبلة مفهممب أم ع لمعتقدا اوخرٌن عمن دملمتهم ،مممن خمبلل بحمثهم عمن
األدلة مالبراهٌن لدحت الفكر الخبلبةٌ ،تعلممن كل جدٌد عمن مجمتمعهم مدملمتهم ،مأمً المقم
اتهٌ ،تعلم اللبلة من خبلل المشبركة أً ه ا المشمرمل عمن العمبلم الخمبرجً م لمك ممن خمبلل
تببدل األأكبر مالمعتقدا مع لبلة من دمل أخرى.
العمر18 – 12 :
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة مالعربٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/iearn-stereotypes :
الموقعwww.debunkstereotypes.com :
التواصل :عٌد آل عبد ال بلم من لل ة عمبن
) saeed-r-s@hotmail.comأم .)saeed.alabdulsalam@moe.om

32

مشرمل تببدلً ٌقمم أٌه المشبركمن بم بقشة األزٌمبف المدر مٌة ،متمبرٌخ مثقبأمة المدر مة
متبمبدل األزٌممبف المدر ممٌة ،ممممن خممبلل هم ا المشممرملٌ ،قمممم اللممبلة ببكتشممبف همٌممة مدر ممتهم.
تتلمن األهداف العدٌد للمشرمل مب ٌخص قٌم تببدل الممالٌع العبلمٌة ،ماكتشبف مبهٌة مثقبأة
المدر ة م تبمبدل المزي المدر مً مالتشمبرك أمً األ شملة المختلفمة .مأمً ال هبٌمةٌ ،قممم اللمبلة
ببرتداف مالتقبل صمر لؤلزٌبف المدر مٌة ممن دمل العمبلم المختلفمة .كممب ٌمكمن لللمبلة ممن خمبلل
دعم للمشبركٌن لمعرأة المزٌد عن المدارف ه ا المشرمل ،تببدل األأكبر حمل الزي المدر مً الم ي ٌرغبممن ببرتدابمه م تحلٌمل تلمك األأكمبر
حمل العبلم من خبلل م بقشة متببدل األزٌبف مدعم اختٌبراتهم ببأل ببة الم لقٌة.

تبادل األزٌاء
المدرسٌة
المدر ٌة.

العمر 11 – 12 :
الفترة  :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة ملغب أخرى كبلصٌ ٌة مالفر ٌة مالٌببب ٌة ماال بب ٌة
المنتدى media.iearn.org/projects/uniforms :
التواصل  :كب بدٌب هب ج ( cindy02102001@yahoo.com.twتبٌمان)

أمً  ...أمك
ٌتحدث اللبلة عن أمهبتهم معن أمهب
شهٌرا أً المجتمع.

ٌقمم اللبلة ببلتحدث عن أمهبتهم م عن دمرهمن أمً حٌمب العببلمة مكٌمف قبمم بتمربٌتهم
متعلٌمهم مكٌف أخ بٌدهم لٌكم ما أأرادا صبلحٌن أً مجتمعبتهم ،مكممب ٌقممم اللمبلة ببلبحمث
عممن أمهممب عممرأن ب م دمرهن البممبرز أممً المجتمعممب ممممن لهممن البصمممة المالممحة أممً التممبرٌخ
اإل ب ً.
العمر11– 7 :
الفترة :م تمر
اال جلٌزٌة
اللغات:
المنتدىmedia.iearn.org/projects/care :
www.debunkstereotypes.com
الموقع:
بدمر حجبر ( hajjar94@yahoo.frالمغرة)
التواصل:
عٌد بلغرا belgra.said@hotmail.com

مشرمل صحفً ٌقمم أٌه لبلة المرحلة الثب مٌة ممن مختلمف دمل العمبلم بكتببمة متحرٌمر م
شر مقبالتهم الخبصمة أمً ممقمع أخبمبري ،مٌمكمن للممدارف لببعمة مقمبال ممن الممقمع إللمبأة
لببع العبلمٌة لمجبلتهم المدر ٌة ،كمب ٌمكن للمعلمٌن ت جٌل صفمأهم أً المشرمل م لمك خمبلل
خدمة األخببر العبلمٌة ت ف من قبل لبلة
مبتمبر م ممأمبر مٌ مبٌر مممبرف ،مٌقممم اللممبلة أمً البداٌمة بباللتحمبق بمدمر تدرٌبٌمة ،مبعمد 3
المرحلة الثب مٌة
أشهر من العملٌ ،قمم المشبركمن ببلعمل الجمبعً إل تمبج شمر الكترم ٌمة .كممب ٌممأر المشمرمل
دمرا تدرٌبٌة لئل مبف المه ً لمعلمً المدارف الثب مٌة مالمتم لة م لك لتعلٌم الصحبأة كجزف
من الم بهج التدرٌ ٌة.

أخبار شباب العالم

العمر:
الفترة:
اللغة:
المنتدى:
الموقع:
التواصل:

18– 14
م تمر
اال جلٌزٌة
media.iearn.org/projects/wyn
www.worldyouthnews.org
ا دٌتب دمتب رمي ( anindita@us.iearn.orgالمالٌب المتحد األمرٌكٌة)
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العالم الذي نعٌش فٌه
ٌ بقش المشبركمن أأكبرهم عن العبلم
مالبٌبة التً ٌعٌشمن أٌهب كمب ٌعرلمن
اقتراحبتهم لتلمٌر جمد الحٌب

ٌ بقش المشبركمن أً المشرمل المشبكل الحٌبتٌة أً العبلم ال ي ٌعٌشمن أٌمه ،مٌقترحممن
حلمممال له م المشممبكل .ثممم ٌقمممم المشممبركمن بتبممبدل ه م األأكممبر مممع أقممرا هم مممن اللممبلة م لممك
ببإلجببة على أ بلة ممجهه ،مكتببة المقبال  ،م تببدل الصمر مالر ممب  ،مبعدهب ٌقمم اللمبلة
ببختٌبر أألمل ممب أعمدم ممن مخرجمب للمشمرمل مٌقمممما ببلمشمبركة بهمب أمً الم تمدى الخمبص
ببلمشرمل.
العمر:
الفترة:
اللغات:
المنتدى:
الموقع:
التواصل:

المواطنة :التطوع
والخدمة عند الشباب

م بممر للشممببة لٌكم ممما أممبعلٌن أممً مجتمعممبتهم ،حٌممث ٌقمممم مجممعممة مممن اللممبلة ببلعمممل
الجمبعً لتحقٌق األهداف اإل مببٌة لؤللفٌة ،م لك ببلتركٌز علمى ممالمٌع عمد كبلبٌبمة م القلمبف
على الفقر م تعلٌم المرأ م التعلٌم مالمعرأة .كمب ٌقمم اللمبلة ببلتفبعمل ممع هم الممالمٌع عمن
لرٌممق ل مملة مممن المحبدثممب مال قبشممب ماال ممت ببلب ماألأعممبلٌ .لبلممة المعلممممن بتجهٌممز
صفمأهم لتكمن مجتمعب تلمعٌه  ،تعمرت أرصمب لللمبلة للتفبعمل الهمبدف ممع المجتممع الم ي
ٌعٌشمن أٌه ،م لك بتحلٌر خلل تحممي مشمبرٌع مخمدمب تهمدف لصمبلح المجتممع .كممب ٌمكمن
لللبلة التشبرك مع مإ ب حكممٌة مغٌر حكممٌة لتحقٌق أهداف المشرمل.

مشرمل تشبركً ٌعتمد على األأعبل التً
ٌقمم بهب الشببة من خبلل الفرص التً
ٌقٌممن أٌهب ممالٌع اجتمبعٌة أً
آرابهم
مجتمعبتهم المببشر م ٌعبرمن عن
العمر:
أً
من خبلل خلل عمل ٌ ف م هب
الفترة:
المجتمع.
اللغات:
المنتدى:
الموقع:
التواصل:

دراسة استقصابٌة
للمواطنة العالمٌة
دعم لللبلة ال ٌن تترامح أعمبرهم مب
بٌن  15إلى  11ة للمشبركة أً الم ح
االلكترم ً للممال ة العبلمٌة ،حٌث
ٌعبرمن أٌه عن آرابهم مرإٌتهم حمل
ممالٌع عبلمٌة ،مٌتعلممن من خبلله
االختبلأب ماألشٌبف المشتركة بٌن شببة
العبلم اجمع.

11 – 14
م تمر
الببلرم ٌة ماال جلٌزٌة ماأللمب ٌة مالرم ٌة
media.iearn.org/projects/wwli
wwli.iatp.by/
دمٌتري بأٌبلم dsavelau@gmail.com
صمأٌب بأٌبلم yiecnewline@gmail.com
كٌلكم لٌمدمٌبل ( bras gimn@vtb.byبٌبلرم ٌب)

12 – 8
م تمر
اال جلٌزٌة
media.iearn.org/projects/civics
www.iearnpk.org/civics/index.html
أرح كمبل farah@iearnpk.org
أ ٌبل ٌدم  anilasidhu@gmail.comمن ببك تبن

مممد معرأممة مإٌجممبد األأكممبر مالممرإى لممدى الشممببة حمممل مملمممل الممال ممة العبلمٌممة .هممل ٌ ظممر
الشممببة إلممى أ ف ممهم كممممال ٌن عممبلمٌٌن؟ مممب هممً الممالممٌع التممً ٌممرى الشممببة أ هممب األهممم أممً
المجتمع .ملمب ا؟ كٌف ٌرمن الم متقبل؟ ممب همً االختبلأمب بمٌن الشمببة أمً العمبلم؟ مه مب دعمم
لللبلة مب بٌن  15ة محتى  11م ة للمشمبركة أمً هم الدرا مة اال تقصمببٌة م التعبٌمر عمن
آرابهم م لك أً الم تدى الخبص ببلمشرمل.
العمر :
الفترة:
اللغات:
المنتدى:
الموقع:
التواصل:

11 – 15
بتمبر – محتى بداٌة دٌ مبر ٌ:كمل اللبلة الم ح االلكترم ً
دٌ مبر – ٌ بٌر  :تحلٌل البٌب ب بما لة (ألٌف – همل دا)
ٌ بٌر  :شر ال تببج على المشتركٌن م شرهب على الممقع االلكترم ً
اال جلٌزٌة
media.iearn.org/projects/civics
urlcut.com/globalcitizenship
دا ٌٌل أبن مٌدٌلكمة (  )d. vanmiddelkoop@aliceo.nlمن همل دا.
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""Voyage
الشباب المتطوعٌن

الكلممة ) (voyageمهمً اختصمبر للعبمبر () (Volunteers-Of-Youth Age Projectتعبمر
عن مشرمل الشببة المتلمعٌن مال ي ٌهدف إلى رأع م تمى المعً لمدى الشمببة ببلع بٌمة بكمل
شممًف حممملهم كبلبٌبممة الحٌممة  ،مالٌتممبمى ماللممبلة مي االحتٌبجممب الخبصممة م لممحبٌب الظممماهر
اللبٌعٌمة ممماف أممً مجممتمعهم المحلمً أم أممً المجتمعممب األخممرى .كممب ٌهممدف إلممى حممث الشممببة
دعم للمعلمٌن ماللبلة لتلمٌر حف
التخمب إجمرافا لم ممبعد المحتمبجٌن م لممك عمن لرٌمق العمممل التلممعً ،مه ممب دعمم للمعلمممٌن
التعبلف ماإلح بن ،مخدمة اوخرٌن عن مأملٌبف األممر لمشبركة أب ببهم أً ه ا المشرمل.
لرٌق العمل التلمعً.
جمٌع األعمبر
العمر:
م تمر
الفترة:
كل اللغب
اللغات:
media.iearn.org/projects/voyageofyouth
المنتدى:
دمرٌف ت مٌل ج (،)wudoris@ms23.hinet.net
التواصل:
م تبي ٌب ببم ( )tsbau@mail.hkhs.kh.edu.twمن تبٌمان.

األعمال الطٌبة
ٌتببدل المشبركمن األأكبر عن األعمبل
اللٌبة التً قبمما بإ جبزهب ،مملحٌن
التفصٌبل مالدماأع من تلك األعمبل.

مممن المهممم تشممجٌع األعمممبل اللٌبممة مالقممٌم اإل ممب ٌة ،كمممب أ ممه مممن المهممم بٌممبن أهمٌممة لممك
للشببة ،حتى الب ٌل م هب ٌ .بغً على الشببة إدراك أن مثل ه األعمبل ٌمكن أن تب ً مجتمعب
متعبم ممب متراحمممب مآم ممب ٌج ممد قٌمممب رأٌعممة كبلجمممبل مالشممجبعة مالتلممحٌة ماألخممم  .أممً همم ا
المشرملٌ ،مكن لللبلة القٌبم ببلعدٌد من األ شلة التعلٌمٌمة التشمبركٌة معرلمهب بعمد لمك علمى
شكل قصص أم كتببب حر أم ملخصب أم ر ممب أم أ بلة.
العمر:
الفترة:
اللغات:
المنتدى:
الموقع:
التواصل:

طالب بال حدود
عتقد جزمب أن الشببة لدٌهم التؤثٌر
االٌجببً أً مجتمعبتهم أل هم ٌملكمن
اللممح مالرغبة إلٌجبد عبلم عٌد آمن.

جمٌع األعمبر
م تمر
العربٌة ماال جلٌزٌة ( رحة ببللغب األخرى)
media.iearn.org/projects/gooddeeds
ifayed.net/Links/GDeeds.htm
إ مبعٌل أبٌد ( )ismailfayed@yahoo.comمن مصر.

مشممرمل ٌخممدم المجتمممع ٌ ممبقش مشممبركب الشممببة م ٌ ممبعدهم التخممب إجممرافا مللقٌممبم
ببلمببدرا  .أً عبلم ال تتمأر للعدٌد من األشخبص الفرص للمشبركة بإٌجببٌة أً حل المشكبل
االجتمبعٌة ،مأً عمبلم ٌعمب ً العدٌمد ممن األلفمبل مال ٌجمدمن ٌمد ت مبعدهم ،مأمً عمبلم تهمدم أٌمه
البٌبممة كممل ٌمممم ه ممب ،حتممبج إلممى المزٌممد مممن الجهمممد لتمجممد التغٌٌممر االٌجممببً .مألن العدٌممد مممن
الظماهر الخلٌر تهدد مجتمعبت ب ،حتبج إلى تشجٌع اللبلة للتصرف بإٌجببٌة أً مجتمعبتهم.
العمر:
الفترة:
اللغات:
المنتدى:
التواصل:

11 – 12
م تمر
اال جلٌزٌة
media.iearn.org/projects/studentsunlimited
أحمد جمبل عد (،)Ajs_eg@yahoo.com
م محمد حمز ( )m_hamza_m@yahoo.comمن مصر.
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محاربة البلطجٌة
www.bullying.org

"ع دمب ال تكمن بمفردك"
مشرمل دملً تعبم ً ٌ بقش قلٌة
البللجٌة أً مجتمع م ب د مإٌجببً
مآمن.

ه ا المشرمل ٌعد مشرمعب تعبم ٌب عبلمٌب عبر شبكة المعلممب الدملٌة مالتً ال ت تهدف
الممربح المممبديٌ ،لممرح المشممرمل شممإمن قلممبف مق م الفممراغ أممً بٌبممة آم ممه اٌجببٌممة مدعممممة،
مالم ت ة إلى ه ا المشرمل ٌمك ه تعلمم أ مه لمٌف محٌمدا أث مبف شمغبه ما مه ممبر مته للشمغة لمٌف
خلؤ مإ مب ٌمك ه أعل شً اٌجببً ال تغبلله ،أٌمك ه أن ٌعمرت العدٌمد ممن جما مة تمٌمز مثمل:
قصص شخصٌة ،قصببد ،صمر ،قصص م ممعة ،مقلمعب مم ٌقٌة ،معرت أأبلم ممقمبلع
أٌممدٌم ،مللمممبن ممرٌة مخصمصممٌة العمممل الم ممتج ٌراعممً عممدم كممر ا ممم العببلممة معممدم تبممبدل
معلممب التماصل الشخصٌة مع اوخرٌن.
العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب
المنتدىmedia.iearn.org/projects/ bullying :
الموقعwww.bullying.com :
للتواصل :بٌل بٌل ً (  ) mail@coolclass.caمن ك دا

تارٌخ العابالت

تببدل قصص حمل العبببل من مختلف
أ حبف العبلم.

أً ه ا المشرمل ٌتمجة على المشبرك أن ٌبحث عن أحداث أً حٌب شخصٌب من عببلتمه
أم مجتمعة المحلً بحٌث ٌعرت كٌف أثر التمبرٌخ علمى حٌمبتهم ،مٌمك مه عممل لمك عمن لرٌمق
إجراف مقبببل مع عببلته المببشر ( مالدٌه ،إخما ه  ،أخماته) أم عببلته الكبٌر ( أجداد  ،جداتمه،
أعمبمه  ،أخماله) أم األصمدقبف مالمعمرف ممن المجتممع المحمٌل بمه ٌ .مؤلهم عمن أحمداث متعمدد
عبصرمهب كبلحرمة ،مالكممارث اللبٌعٌمة ،مالهجمر  ،ماالكتشمبأب المهممة ،ماألممبكن مشمهمر
مغٌرهب مركزا على تؤثٌر لك على حٌبتهم.
من خبلل تببدل األحمد اث بمٌن المتشمبركٌن أمً هم ا المشمرمل مٌتمكن اللمبلة ممن تحصمٌل أهمم
أم ع لشخصٌبتهم كؤأراد أً مجتمعهم مٌتعرأما على حٌب اوخرٌن أً الدمل األخرى من خمبلل
األحداث التبرٌخٌة التً تكمن حٌبتهم مشخصٌبتهم.
العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/ kindred :
للتواصل :جمدي ببر( )judybarr@iearn.org.auمن أ ترالٌب.

حق واحد
شعب واحد

مشرمل ٌدعم إلى حل القلبٌب المتصلة
بحقمق اإل بن.

صمم المشرمل لجمٌع اللبلة حمل العبلم حٌمث ٌتعلممما مٌتبمبدلما المعلمممب مٌفكمرما أمً
حلمل لتلك القلبٌب العبلمٌة المإثر علٌهم ،م ٌحصل المشبركمن أً ه ا المشرمل على أرصمه
لٌكم ما فراف ببلدهم أٌعملمن ٌدا بٌد مع صب عً القرار أً العبلم من أجمل إٌجمبد حلممل م ب مبة
لقلبٌب ببلدهم
العمر11 – 15 :
الفترة  :م تمر
اللغات :اللغة اال جلٌزٌة
المنتدىoropmedia.iearn.org/projects/ :
للتواصل :رٌتشبرد مللكم ( )rmalclam@aol.comمن غب ب
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مواطن المستقبل
مشرمل ٌركز على الم إملٌب
مالمشبركة المد ٌة.

ٌركممز المشممرمل علممى ماجبممب الممممالن محقمق مه ممصممبلحه محرٌتممه مم ممإملٌبته ممممدى
ا خراله أٌهب ،مٌبحث الم ت بمن للمشرمل أً الفتر من بتمبر – ممبٌم أمً ممالمٌع القمما ٌن
ماال تخببممب مال ظممبم الحكممممً المتبممع أممً دملممتهم ،كمممب ممٌراقة الم ت ممبمن للمشممرمل تقممبرٌر
الملبعة العبلمٌة أً حقمق اإل مبن م تمببج اال تخببمب كممب أ همم مٌقمممن بإعمداد ملمف بؤعمبلمه
على شكل صمر من المقبال  ،أم شرٌل أٌدم ،أم عرت تقدٌمً ،لٌتمك ما بعد لك من ممداملتهب
عبر الشبكة.
العمر18 - 11 :
الفترة :بتمبر – مأمبر  ٌ ،2313بٌر -ابرٌل  2311م
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/futurecitizen/ :
للتواصل :أرٌد جمدمبن( )goodmanf@fultonschools.prgمن المالٌب المتحد .

مشارٌع تمكٌن
الشباب وطوبة
واحدة كل مرة

ٌ خرل المشبركمن أً أ شلة ترمً إلى
تلمٌر مهبراتهم مرأع ثقتهم لتحقٌق ال جبح
أً حٌبتهم المه ٌة أً الم تقبل.

تتٌح ه المشبرٌع الفرصة أمبم الشببة ال ٌن ال ٌ تلٌعمن تحمل تكمبلٌف التعلمٌم ،مال مٌمب
مٌرالٌمن ممن حمرة أهلٌمة محشمٌة ا متمر
التك ملمجٌب اإلعبلمٌة أمً مٌرالٌمن ،مقمد عب م
لمد عشر ما  ،تمٌز ببالكتببة ،متدمٌر ال ٌرحم ،ما متخدام األلفمبل كج ممد ،مقمد تعمرت
اوالف مممن األلفممبل الممهمممبٌن للتع م ٌة ،حٌممث مممب زال عممددا كبٌممرا م م هم مشممردٌن .مقممد صمممم
العدٌممد مممن هممإالف األلفممبل الصممغبر ال م ٌن ٌتمتعمممن بمهممبرا إبداعٌممة لملممع المبلممً مرافهممم
مالعمل ب شبل حمم م متقبل أكثمر إشمراقب .مممع لمكٌ ،تمجمة علمى همإالف األلفمبل إٌجمبد م مٌلة
للحصمل على التعلٌم مالمهبرا المه ٌة .أً ه ا المشمرمل ،م مٌقمم المشمبركمن بمبال خرال أمً
مجممعة من األ شلة لتلمٌر مهبراتهم مثقتهم بؤ ف هم لتحقٌق ال جبح أً الحٌب المه ٌة.
العمر :حتى 11
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/iearn-empower :
للتواصل :إبراهٌم كبمبرا ( )dmark2wise@gmail.comمن ٌرالٌمن،
مبرجرٌ همجبل د ( )margarethoogland@hotmail.comمن المالٌب المتحد ،
ٌلفب كمبٌم ( )silva.skoberne@gmail.comمن لمأٌ ٌب.

أنا ومدٌنتً
ٌقمم اللبلة ببلبحث أً اللرق التً ٌمكن
أن تلمر المكبن ال ي ٌعٌشمن أٌه،
مٌتببدلم هب مع زمبلبهم.

ٌبحث ه ا المشرمل عن لرق لتح ٌن حٌبتهم أ مف ٌتعلم الم ت بمن عن الحكممة المحلٌة
لبلدهم ممب قبم به مبحث مب ٌمك هم عملة لجعل الشببة ٌتعمبم من ممع بعلمهم المبعت بفبعلٌمة.
مممن األ شممملة المحتملمممة :قبشمممب جمبعٌمممة ،ماجتمبعممب ممممع الحكمممممة المحلٌمممة ،مممممإتمر عبمممر
اال تر  ،متقدٌم العرمت.
العمر11 – 13 :
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة مالرم ٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/ mycity / :
للتواصل :أملجب برمك كم ( )olgap1129@mail.ruمن رم ٌب
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قمة الشباب للكوارث
الطبٌعٌة 3122

عقد قمة الشببة للكمارث اللبٌعٌة ألمل مر أمً هٌمجمم أمً ممبٌم  ،2334حٌمث بمدأ
أً بتمبر  ،2334احتفبال ب كرى بركبن هب شن أماجً العظٌم ،أً الٌبببن .حٌث تعلم مب أهمٌمة
حٌب اإل بن  ،مالتؤهمة للكممارث ،ماون ،تٌجمة لتغٌمر الم مبخ ،أصمبح مٌمبل الكممارث أكثمر
من ي قبمل .مجمراف التعمرت لمثمل هم الكممارث ،ا تشمر بمٌن المجتمعمب المحلٌمة معلمممب
ت بعد على الحد من ألرارهب .مبتببدل ه المعلمممب أمً لمبق أم مع ٌ ،مبعد ب أمً الحمدي
من ألرار الكمارث أً الم تقبل ،أهٌب ب ب تكبتف م تلبأر ،ل قل جهمد ب إلى األجٌبل القبدمة،
مهدأ ب ال هببً هم لتعزٌز المعً للكممارث اللبٌعٌمة أمً األ مر مالممدارف مالمجتمعمب المحلٌمة
أً جمٌع أ حبف العبلم .

ٌتعلم األلفبل أً ه ا المشرمل كٌفٌة
التعبمل مع الكمارث اللبٌعٌة مثل
الزالزل مثمران البراكٌن محرابق
الغببب مالفٌلب ب ماألعبصٌر
المد،
ماال هٌبرا األرلٌة مممجب
مت مممعى قممممة الشمممببة ل لكممممارث اللبٌعٌمممة لب مممبف شمممبكة تربمٌمممة عبلمٌمممة إلدار الكممممارث،
مالجفبف من خبلل االتصبل مالتعبمن مع بب تخدام تك ملمجٌب المعلممب ماالتصبال  ،مٌشمل البر بمج على مب ٌلً:
األصدقبف أً العبلم.
من
مالحد
بخ
مململ ه ا العبم :تغٌر الم
 )1خرٌلة عبلمٌة لل بلمة من الكمارثٌ :قمم المشبركمن بإعداد خرٌلمة ال مبلمة تملمح
الكمارث.
أمممبكن المحتمممل مقمممل الكمممارث أٌهممب ،حٌممث ٌقمممممن بممبلتعرف عل مى البٌبممة المحٌلممة
!
األرماح
ق
الشعار :التماصل ٌ
بمدار هم ،متحدٌد الم بلق اوم ة مالم بلق الخلر .
م ٌعقد المإتمر الدملً ه ا العبم أً
 )2تببدل دمٌة المدة الخبصمة بقممة الشمببة للكممارث اللبٌعٌمة ،محقٌبمة ال مبلمة لؤللفمبل:
أً
تبٌمان خبلل المإتمر ال مي للشبكة
حٌممث ٌممتم تبممبدل دمٌممة الممدة الخبصممة ببلقمممة محقٌبممة ال ممبلمة لؤللفممبل بممٌن المممدارف
تبٌمان ٌ ،ملٌم .2311
المشبركة لتعزٌز أماصر العبلقب المدٌة ،ك شبل م ب د مأرعً.
 )3حلقب قبشٌة ،ممعبرت ،معمرمت تقدٌمٌمة :أمً المرحلمة ال هببٌمةٌ ،قممم المشمبركمن
بعقممد حلقممب قبشمٌة ممع مبرت معممرمت تقدٌمٌممة أممً قمممة الشممببة المزمممع إقبمتممه أممً
تبٌما ن حٌث من المؤممل أن ٌكمن هإالف اللبلة فراف للقمة.
 )4أ شلة تفعٌل المشرمل أً المدر ة :حٌث ٌمكن للمشبركٌن التعرٌف ببأل شلة الربٌ ة
التً لهب عبلقة ببلحد من خمالر الكمارث مالتغٌر الم بخً أً مدار هم.
العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر ،مقمة الشببة تقبم أً تبٌمان أً ٌملٌم 2311م
اللغات :اال جلٌزٌة مالٌببب ٌة(اللغب األخرى تعتبر لغب م بعد )
الموقعndys.jearn.jp :
المنتدىmedia.iearn.org/projects/ ndys/ :
للتواصلٌ :مشً بٌب ) ) yoshie.naya@gmail.comمن الٌبببن
كبزمكم أمكبممتم ) )kazuko.okamoto05@gmail.comمن الٌبببن
ٌمٌ أتببٌك ) ) atabeknimet@gmail.comمن تركٌب
دمرٌف ) )doris21.wu@msa.hinet.netمن تبٌمان

مواقع الٌونسكو
لآلثار العالمٌة

ٌ تكشف اللمبلة اوثمبر الممجممد أمً بلمدهم مالمماقمع األثرٌمة األخمرى المدرجمة لممن
قببمممة الٌم ممكم لآلثممبر العبلمٌممة ،مالتعممرف علممى تبرٌخهممب ،مالقصممص األ مملمرٌة المتعلقممة بتلممك
األمبكن ،ممب تع ٌه ه األمبكن ببل بة لتمبرٌخ البلمد الممجممد بمه مكم لك ببل مبة لتمبرٌخ العمبلم.
ٌمكن إر بل صمر مر ممب للمماقع األثرٌة لؤللبمم اإلعبلمً الخبص ببلمشرمل ،مٌتم تشمجٌع
الللبة ببل إال حمل مماقع الٌم مكم العبلمٌمة أمً بلمدا هم ،كممب ٌمكمن ربمل اللمبلة ممع ممدارف
أخرى أً المشرمل إ ا رغبما أً لك.

ٌقمم الللبة بدرا ة مماقع اوثبر أً
بلدهم ،مٌعلممن بعلهم البعت مٌقمممن
بعمل رحلة م ظمة لممقع أثري أً بلدهم .العمر 13 :ما أمب أمق
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/heritage :
االتصال :إنجا بٌتشاد ( ( ngo.siqa@gmail.comمن جمرجٌب
رمتً همتزن ( )eh2y42@gmail.comمن إ رابٌل
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التارٌخ المحلً
ٌقمم الللبة بدرا ة متببدل تبرٌخ مدٌ تهم
أم م لقتهم ،مالتعلم من تببج درا ب
أصدقببهم أً الم بلق األخرى من العبلم.

ٌعمممل المشممبركمن ببلمشممرمل علممى درا ممة تممبرٌخ م لقممتهم مكتببممة تممببج بحممثهم أممً م تممدى
ببال تر مم  .حٌممث ٌقمممم الللبممة ببلتممدرة علممى مهممبرا البحممث (المقببلممة مالر ممببل مالٌممٌممب
مالكتمممة) مأمممً فمممف المقممم ٌكت مممبمن أهمممم شمممبمل ألهمٌمممة تمممبرٌخهم المحلمممً ببل مممبة لحٌمممبتهم
المعبصر  ،ممن خبلل كتببة التعلٌقب أً الم تدى العبلمً ٌتم عمل مقبر ب ثقبأٌة مكم لك ٌمكمن
تصمٌم إصدارا مممقع على اال تر حمل المشرمل.
ة

العمر18-11 :
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/localhistory :
االتصال :شمكمف بجبأمأب ( )shukufa1961@yahoo.comمن أ ربٌجبن
رٌمب زمكمأب ( ) rimma_zhuk@yahoo.comمن رم ٌب
كم ببركر ( ) parkers3@ruraltel.netمن المالٌب المتحد األمرٌكٌة

جسر عبور األجٌال
مشرمل ربل الجٌل األمل ببلجٌل الثبلث
لتببدل تجبرة الحٌب مالمهبرا التق ٌة.

مهمة الجٌل األمل أن ٌلرح مٌعلم الجٌل الثبلث مهبرا الكمبٌممتر ماال تر م أمً حمٌن أن
الجٌممل الثبلممث ٌقمممم بتبممبدل تجممبرة حٌبتممه مممن أجممل إعممداد قصممة تتحممدث حمممل حٌممب األجممداد أممً
التعبمل مع مهبرا الكمبٌمتر.مثل ه ا التعبمن بٌن الشببة مالكببر ٌ هم أً إزالة األأكبر التً
كم هب كل جٌمل حممل الجٌمل اوخمر ،متم ح الفرصمة للشمببة للتعمرف علمى جٌمل الكبمبر بلرٌقمة
أردٌة ملٌف كمجممعة ،م ٌجد الكببر الفرصة للتعرف على قمدرا الشمببة متقمدٌر دمرهمم أمً
تعلٌمهم مهبرا التق ٌة الحدٌثة.
ة

العمر16-11 :
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة مالعربٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/iearn-generations :
الموقعwww.markazedu.net/Default.aspx?tabid=93 :
االتصال :م بل أٌتٌب ً (( mfitiani@gmail.com
م ٌم الرشق ( ) waseeemtct@hotmail.comمن القدف الشرقٌة

ٌممتم تشممجٌع اللممبلة علممى اكتشممبف مدرا ممة الع بصممر المكم ممة لهمممٌتهم مالتممً تتلمممن
العبدا مالتقبلٌد مالمعبلم المشهمر التً تعتبر جزفا ال ٌتجزأ من ثقبأتهم مهمٌتهم .حٌث ٌتحمدث
اللممبلة عممن احتفممبالتهم التقلٌدٌممة مكٌفٌممة االحتفممبل بهممب ،م مممل المبلبممف ماألزٌممبف التممً ٌلب ممم هب
ٌتحدث الللبة عن االحتفبال التقلٌدٌة أً مكمم لك أ مممال المممؤكمال التقلٌدٌممة التممً ٌعممدم هب أممً همم الم ب ممبب  ،مأٌلممب مممل المم ممٌقى
بلدا هم مالمعبلم مال صة الت كبرٌة
المصبحبة لتلك االحتفبال  ،الهدف هم م بعد الللبة إلدراك أهمٌة عبدا بلدا هم متقبلٌدهب.
المشهمر .
العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/identity :
االتصال :عٌد بلجر ( ( belgra.said@hotmail.comمن المغرة
أ مب البرٌكً ( ) islam4all3@hotmail.comمن عمبن
همري ٌ بر ( ) huri_cinar@yahoo.co.ukمن تركٌب
ٌكمل بمجببر ( ) nboujaber@hotmail.comمن المالٌب المتحد األمرٌكٌة
بمدي ٌتماتً ( )sioefang1964@yahoo.co.idمن ا دم ٌ ٌب

هوٌتً ..هوٌتك
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أعطنا أجنحة لنطٌر
مشرمل تببدلً لكٌفٌة قلبف اللبلة
لعلبلتهم.

ٌمد اللبلة مالمعلممن أً أل لٌن بتببدل القصص حمل كٌفٌة قلبف اإلجبز أمً أل ملٌن
متببدل تلك التجبرة مع اللمبلة حممل العمبلم ،مببإللمبأة لم لك همم ٌممدمن معرأمة كٌمف ٌقلمً
اوخرمن اإلجبز الصٌفٌة مكم لك تشمجٌع اللمبلة علمى م بقشمة لرٌقمة حٌمبتهم .ممد أن عمرت
للعبلم الصمر االٌجببٌة لفل لٌن.
ة

العمر11-6 :
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/palestine :
االتصال :معتصم مفبرجه ( )t.mutasem@hotmail.comمن أل لٌن

وضع أطفال العالم

تم تصمٌم المشرمل لٌزمد أبة الشببة بمقدمة حمل معبهد األمم المتحمد لحقممق اللفمل
مالتركٌز على تقرٌر حبلة األلفبل أً العبلم لعبم  ،2313ممن خمبلل ا متخدام صممص صمدٌقة
للشببة ( )CRC and SOWCتم ح أرصة للمشبركٌن ال تكشبف حقمق األلفبل.

مدرستً  ..مدرستك

بحمث عمن أقمران حمممل العمبلم ٌرغبممن ببال لمممبم إلٌ مب أمً هم ا المشمرمل لمقبر مة الحٌممب
المدر ممٌة أممً دمل مختلفممة ،مٌهممدف المشممرمل لتمعٌممة اللممبلة حمممل قممبل القممم ماللممعف أممً
ظبمهم التعلٌمً مٌتم عرت لرق مختلفة لهم لتلمٌر ظبمهم التعلٌمً مع االحتفبظ ببلهمٌة.

م بعد الللبة على التعرف على مب
ٌعتقدم ه حمل حقمق األلفبل أً حٌن
العمر 11-13 :ة
من
أ هم ٌكتشفمن الحقمق التً تم تحدٌدهب
الفترة :م تمر
قبل معبهد األمم المتحد لحقمق اللفل .اللغات :اإل جلٌزٌة مغٌرهب
المنتدىmedia.iearn.org/projects/childrens-rights :
االتصال :آ ً ألمر ( )afm@hotmail.frمن أر ب،
لمرمي مكدٌب ( ) leebeldeh@hotmail.comمن لٌبٌرٌب.

ٌقمم اللبلة بمقبر ة الحٌب المدر ٌة أً
عد دمل مختلفة حمل العبلم.

عالمً أحالمً
مكبن مفتمح مم ب ة لجمٌع اللبلة
للرح أأكبرهم حمل عبلمهم المثبلً

العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة ،ماال بب ٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/myschoolyourschool :
الموقعmyschoolyourschoolproject.blogspot.com :
للتواصلٌ :لفب ب كبر ٌ ٌرم ( )silvanacar01@ yahoo.com.arمن األرج تٌن،
مبرٌبل ٌرٌ ب ( ) marielasirica@yahoo.co.ukمن األرج تٌن.

ٌتٌح ه ا المشرمل أرصة لللبلة للرح أأكبرهم حمل عبلمهم ال ي ٌحلممن به من خمبلل كتببمة
التقبرٌر أم ال ثر أم الشعر أم القصص القصٌر أم إدراج صمر.
ؤمل أن ٌدعم ه ا المشرمل التماصل مالتفبهم بٌن اللبلة من دمل مختلفة عبر تببدل المعلممب
متعلٌم بعلهم البعت حمل عبلمهم المثبلً.
العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة ،مالفبر ٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/dreamworld :
الموقعiearn.saf.ir/dreamworld :
للتواصل :مٌ م شبم ٌب ( )shamsnia@gmail.comمن إٌران.
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األزٌاء الشعبٌة حول
العالم
تببدل الصمر ماألمصبف عن األزٌبف
الشعبٌة أً ببلدك.

مشمرمل ممجمه لللممبلة لٌعرلمما أزٌممببهم الشمعبٌة أم المل ٌممة ممع لممبلة ممعلممٌن حمممل
العبلم ،ملٌ شرما أدبهم متقبلٌدهم الشعبٌة.
م ٌقمم اللبلة بإ ر بل صمر عن األزٌبف الشمعبٌة أمً ببلدهمم ،ممع مصمف قصمٌر ع همب،
مإعلبف معلممب عن الم ب مبب التمً ٌرتمدي ال مبف هم األزٌمبف خبللهمب مماف أمً الحبلمر أم
المبلً.
ة

العمر18-13 :
الفترة :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب

المنتدىmedia.iearn.org/projects/folkcostumes :
الموقع:

iearn.dej.ro/projects/FolkCostumesAroundTheGlobe

للتواصل :كمر ٌبل ببلتمن ( )nelly@lapd.cj.edu.roمن رممب ٌب.

الموسٌقى حول العالم
مكبن لللبلة للرح معلممبتهم عن
المم ٌقى التً ٌحبم هب ،مإلقبمة أعبلٌب
مم ٌقٌة مت معة.

ا لمممم للم بقشمممب عمممن المم مممٌقى حممممل العمممبلم متلمممم ة األدما ماأل ممممبل المم مممٌقٌة
المختلفة ،م تتبح الفرصة للمشبركٌن للمرح ممالمٌعهم مأ شملتهم أمً الم تمدى ،كممب تمم إلمبأة
شمبل خمبص كجمزف ممن م تمدى المم مٌقى مهمم مشمرمل تبٌشمم كمتمم Taisho koto Project
مالً ٌ بر أدا مم ٌقٌة ٌببب ٌة ت مى تبٌشم كمتم .مقد بدأ ه ا ال شبل أً مإتمر الشبكة أً ك مدا
ٌملٌممم  2313،مٌلممم تبممبدل متعممبمن بممٌن مممدارف ٌببب ٌممة ممممدارف حمممل العممبلم .م ممٌ تهً ه م ا
المشرمل أً شهر أبراٌر.
العمر11-5 :

ة

الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/music :
للتواصل :جمي لم ببمجمكم ( ) Jinlob@aol.comمن المالٌب المتحد األمرٌكٌة،
مي مٌر مزارٌب ( ) rhosharyo@yahoo.co.idمن ا دم ٌ ٌب،
مشروع تاٌشو كوتو :ممتمكم هٌرمتب ( )motoko@cty-net.ne.jpمن الٌبببن.

بالدي
أرصة للتعرف على الدمل المشبركة أً
الشبكة

ه ا المشرمل عببر عن تببدل للكتببب مالر م مالصمر عن ال كبن مالثقبأة مالجغراأٌب
مالزراعممة مالص م بعة ماالقتصممبد مالبٌبممة .ؤمممل أن جمممع معلممممب عممن الممدمل المشممبركة أممً
المشممرمل ،محممث اللممبلة لتحلٌممل أهمهممم لممدملهم ببختٌممبر خصممببص ٌعتبرم هممب األكثممر قٌمممة مممن
مجهة ظرهم ،مالمشبركة بمقبال عن مثل ه الممالٌع مع أقرا هم من الدمل األخرى.
العمر11-12 :

ة

الفترة :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب مع التركٌز على اللغتٌن اإل جلٌزٌة مالفر ٌة.
المنتدىmedia.iearn.org/projects/mycountry :
للتواصل:

بلٌمبتب ٌن ( )sallsenma@yahoo.frمن ال غبل.
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تعرف على اآلخرٌن
تجربة تربمٌة إلعلبف اللبلة أرصة
ٌتعلمما عن ثقبأتهم مثقبأب اوخرٌن أً
فف المق .

ٌقمم اللبلة بدرا ة ثقبأتهم متقبلٌدهم ملرق حٌبتهم ،ممقبر ة ثقبأتهم مع ثقبأب اوخمرٌن
للتعرف على أمجه الشبه ماالختبلف ،كمب ٌمك هم كتببمة تقمبرٌر أم الر مم عمن عمبداتهم متقبلٌمدهم
محٌبتهم الٌممٌة معن كٌفٌة االحتفبل ببألعراف مالم ب بب األخرى.
العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة ،مالعربٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/gettoknowothers :
للتواصل :أحمد عبد ال تبر ( )abdsattar1@gmail.comمن مصر،
جمبل قب م ( ) gmlkasem@yahoo.comمن مصر.

إٌجاد حلول للجوع
ٌقمم المشبركمن ببلحث عن األ ببة
الج رٌة للجمل مالفقر أً العبلم
مم بقشتهب ،ماتخب إجرافا ا مع ى
إلٌجبد عبلم أكثر تمازن ما تدامة.

ممٌبدأ المشممبركمن بدرا ممة العممدل بممٌن الغ م اف مالجمممل ببختبممبر أ مممبلهم الغ ابٌممة ،مبعممد
مشبركتهم بٌممٌبتهم الغ ابٌة مأ مال مكمٌب الغ اف ال ي ٌ تهلكه كل أردٌ ،شبرك اللمبلة أمً
أ شلة تعٌ هم على أهم كٌفٌة تمزٌع الغ اف مالمصبدر عبلمٌب .مالجزف التمبلً ممن الدرا مة ٌهمدف
لدرا ممة أ ممببة حممدمث المجبعممة بممٌن ال ممبف .مأممً الختممبم ٌصممبح اللممبلة قممبدرٌن علممى حممل
المشبكل أً العمل إل هبف الجمل .م مٌبتكر اللمبلة مشمرمعب تعلٌمٌمب مخمدمٌب لتمعٌمة مدا مهم أم
مجتمعبتمه حممل الجممل ،محممل تمؤثٌر هممإالف ال مبف للتغٌٌمر ،م مٌمثق اللمبلة أعممبلهم بما مملة
الفٌدٌم أم التصمٌر الرقمً ممن ثم ٌعرلم على اال تر  .م قمم بإ شبف دلٌل ٌلمم المشمبرٌع
مأأكبر الحصص مالمصبدر مالتً ٌمكن أن ٌ تخدمهب اوخرمن أً تدرٌ هم عن الجمل.
العمر11-5 :

ة

الفترة :م تمر
اللغة :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/hunger :
للتواصل :جمدي همٌ ه ( ) judylhuynh@gmail.comمن المالٌب المتحد األمرٌكٌة.

نحن المراهقون
مشرمل ٌتٌح للجٌل الصبعد أن ٌتعرأما
على الممٌزا األكثر ا تشبرا لمن أً
هم ،مٌختبرما هماٌب جدٌد مممك ة
لهم.

لكل ماحد مب ٌمٌز عن اوخرٌن ،مله ا قرر مب إٌجمبد هم ا المشمرمل لٌتعمرف صمغبر ال من
علممى الممٌممزا األكثممر ا تشممبرا لمممن أممً م هم حمممل العممبلم ،معلممى اإلمكب ٌممة مممن التعرٌممف عممن
أ ف هم بٌن أقرا هم ،ممثل ه المعلممب ت بعد على تقلٌص ممف الفهمم بمٌن صمغبر ال من مممن
هم أكبر م هم ب ،متكمن بمثببة ج ر بٌن األجٌبل .م ٌثب اللبلة بؤن الثقبأمة الحدٌثمة للشمببة
مجرد كلمة.
لٌ
العمر11-5 :

ة

الفترة :بتمبر  - 2313شهر مبٌم 2311
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/teenagers :
للتواصل :أبل تٌ ب بكبت كب ( ) vsakhatska@gmail.comمن أمكرا ٌب.
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الطرٌقة التً نلعب
بها
الصفمف المشبركة ت بقش متبحث عن
األلعبة ،مالدمى ،مأ شلة اللعة،
مدالالتهب االجتمبعٌة مالثقبأٌة من بحٌة
حدمثهب ماللرٌقة التً تلعة بهب أً
المبلً مالحبلر.

ماشٌنتو :هل تسمع
عصفورا صغٌرا
ٌبكً؟

الصمممفمف المشمممبركة ممممدعم الكتشمممبف ألعببهمممب ،مأ شممملة اللعمممة ،متمممبرٌخ اللعمممة أمممً
مجتمعممبتهم ،متقممدٌم مصممف مفصممل عممن كممل مممب ٌتعلممق ببللعممة أم أي معلممممب ا عبلقممة مثممل
لرٌقة ا تخدامب مدالالتهب مالر ببل التً تحملهمب مالخلفٌمة الثقبأٌمة ال متخدامهب .كممب ٌمتم تشمجٌع
المشبركٌن لم بقشة تببجهم متببدل المعلممب محتى األلعبة مأدما اللعة إ ا كبن ببإلمكبن.
ٌ بغً على الصفمف المشبركة أً المشرمل أن تجٌة على ه األ بلة:
من ٌلعبهب؟ (على بٌل المثبل الج ف مالعمر)
مب هم ا م اللعبة أم ال شبل؟
هل اللعبة لؤلمالد أم للب ب ؟
هل اللعبة للمراهقٌن أم األلفبل الصغبر؟
أٌن ُتلعة؟ (المكبن المعتبد للعة ه اللعبة)
كٌف ٌتم لعبهب؟ (قما ٌن اللعة)
العمر 5 :ما أمب أمق
الفترة :الفتر األملى :مأمبر  ٌ - 2313بٌر 2311
الفتر الثب ٌة :مبرف  - 2311مبٌم 2311
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/play :
للتواصل :مببرك األخلر (،)kaddar13@hotmail.com
م مم ٌب كبجم ( ) nicemouna@yahoo.comمن المغرة.
ا ت بدا إلى كتبة مصمّ ر بع مان مبشٌ تم ٌبحث المشبركمن عن أ مال الحمرمة التمً مقعم
بعد هٌرمشٌمب م بجبزاكً مٌتعلمما عن العصفمر الصغٌر -األلفمبل الم ٌن تمؤثرما بمبلحرمة مممب
زالما ٌبكمن أً مكمبن ممب أمً هم ا العمبلم  ،مٌمتعلم المشمبركمن ممب تجلبمه ل مب الحمرمة .مٌت بقشمما
أٌمب ٌ ع ب أعله ل لك العصفمر الصغٌر ،مك لك مف ٌص عمن كتة مصمر مبتكر عن ال بلم
مالصداقة لتقدٌمهب لهإالف اللٌمر الصغٌر أً العبلم.

ٌتعلم المشبركمن أثبر الحرمة
العمر :جمٌع األعمبر
تم
مبشٌ
مالصراعب عن لرٌق شخصٌة
الفترة :م تمر
األ لمرٌة أً األدة الٌببب ً
اللغات :اال جلٌزٌة ،مالٌببب ٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/machinto :
الموقعwww.machinto.org :
االتصالٌ :مكم تبجً ( ) yoko@jearn.jpمن الٌبببن،
مبلً بٌكلً ( ) mali@iearn-canada.orgمن ك دا،
جٌم كبرلتمن ( ) jim@iearn-canada.orgمن ك دا.

رموز الشعوب
األولى
ا تكشبف رممز الشعمة األملى
متبرٌخهب الثقبأً

ه ا المشرمل الشمبمل م ب مة لجمٌمع اللمبلة  .م حمن شمجع الممدارف التمً لمدٌهب لمبلة
مي احتٌبجممب خبصممة للعمممل أممً مجممعممب تشممبركٌة للبحممث عممن الرممممز الثقبأٌممة عممن لرٌممق
اال تر م ال جبل التبرٌخٌة المحلٌة م الكتة الثقبأٌة من المكتبة  .أم عن لرٌمق الكتمة الف ٌمة
مالر ممممب علممى الم تجممب الصم بعٌة مثممل الر ممممب علممى ال ممجبد مالجممدران مال ممقمف أممً
مجتمعممبتهم  .معلممى المشممبركٌن اإلبممبلغ عممن القصممص المرتبلممة بممبلرممز عممن لرٌممق كتببممة
المجممبل مالعممرمت التقدٌمٌممة ماألأممبلم مالصمممر الرقمٌممة للم تجممب الص م بعٌة م الر ممممب
المعبر .
العمر11 - 5 :
الفتر  :م تمر
اللغب  :اال جلٌزٌة مالعربٌة م الفر ٌة
الم تدىmedia.iearn.org/projects/iearn-symbols :
الممقعsites.google.com/site/earlypeoplesymbols/ :
االتصبل :عبدالعزٌز الرزالً (  )rhazzali@gmail.comمن المغرة،
كرٌف همكر ( ) chockert@comcast.netمن المالٌب المتحد األمرٌكٌة،
كرٌ تٌن كمل تم ( )ckolstoe@yahoo.comمن المالٌب المتحد األمرٌكٌة.
43

منتج فً حقٌبة
ٌ بقش اللبلة أعمبل حر مابتكبرا ،
مٌبحثمن عن حبجب دملة أخرى مٌتم
تصمٌم م تج مبتكر مخلة ت مٌق للم تج.

األهداف اإلنمابٌة
لؤللفٌة  -فقط بصوتك
مشرمل لرأع المعً متحقٌق األهداف
اإل مببٌة لؤللفٌة

كتاب األصدقاء
لنذهب معا
مف ٌر م المشبركمن مٌتببدلما
ر ممب عن أ ف هم محٌبتهم مٌ بقشمهب
مٌكم ما كتبة أصدقبف ماحد.

ستة أشٌاء عادٌة
ستة ملٌار إمكانٌة
دعم اللبلة حمل العبلم لص ع شً
ممتع مأ ً ممفٌد من  6أشٌبف مؤلمأة
ممحدد .

بعد التقصً عن حبجب ال بف أً دملمة أخمرى ،علمى اللمبلة اال تفمبل ممن الممماد التمً
ٌمأرهب لهم المعلم البتكمبر م متج مملمع خلمة ت ممٌق للم متج .مٌمتم تماصمل اللمبلة ممع لمبلة
الدملممة المختممبر لتعممرف علممى اهتمبمممب اللممبلة محبجممبتهم  .م ٌقمممم اللممبلة بب ممتخدام المممماد
ال تة أم الثمب ٌة ( مالتً ٌمكن أن تتكمن من ممحب  ،مغلمبف ق ٌ مة ..... ،المخ ) -م المعلمب لهمم
أً كٌف مرقمً ب مً  -بمبخترال م متج مر مم خلمة لبٌعمه لمزمبلبهم أمً دملمة أخمرى .مأمً هبٌمة
المشرمل تقمم كل مدر ة بتقٌٌم الم تجب ال هببٌة.
العمر11 -15 :
الفترة :بتمبر ٌ – 2313م ٌم 2311
اللغات :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/yiep :
االتصال :أرٌدا جمدمن ( )fredagoodman@gmail.comمن المالٌب المتحد األمرٌكٌة.
تلتممزم دمل مختلفمممة ببلعمممل أمممً شمممراكة لتحقٌممق األهمممداف اإل مببٌمممة لؤللفٌممة ،مٌهمممدف هممم ا
المشرمل إلى زٌبد المعً ع د الشببة مٌشجعهم لبلشتراك أمً أ شملة أمً مدار مهم معمبببلتهم
ممجتمعبتهم.
العمر11 -12 :
الفترة :م تمر
اللغات :اال جلٌزٌة
media.iearn.org/projects/mgdswithyourvoice
المنتدى:
االتصال :محمد لمبن (  ) iearn_sms@yahoo.comمن ببك تبن،
مصلفى جبتً (  )mostafa.nejati@gmail.comمن إٌران،
شٌمبف بلم ( )shimaasalm@yahoo.comمن مصر.
كممل ٌمممم ٌماجممه مي االحتٌبجممب الخبصممة صممعمبة أممً التغلممة علممى المجتمممع المغلممق
مصعمبة أً اال فتبح على جهب اتصبل جدٌد مالتماصل مع اوخرٌن مخصمصمب عبلمٌمب.كتمبة
األصممدقبف ٌمممأر إمكب ٌممة إٌجممبد أصممدقبف جممدد م ممل مجممعممب الشممببة المختلفممة ،مبب ممتخدام
قتممرح أن ٌر ممم األعلممبف صمممر أل ف ممهم مم ممبزلهم مأحبلمهممم
التماصممل عممن لرٌممق اال تر م
ممن ثم ٌتببدلما ه الر ممب مٌت بقشما ع همب إلٌجمبد أصمدقبف جمدد .مممن هم الر مممب قممم
بتممؤلٌف كتممبة أصممدقبف علممى شممكل ممخة مربٌممة م ممخة حقٌقٌممة لكممل كتممبة مممع إلممبأة جهممب
االتصممبل م الر ممممب بممدل مممن الصمممر الفمتمغراأٌ مة ،م عتقممد بؤ ممه عممن لرٌممق الر ممم ٌ ممتلٌع
الشببة مي اإلعبقة مالشببة بدمن إعبقة ممن جمٌمع أ حمبف العمبلم خلمما خلمم لتقرٌمة الم مبأة
أٌمب بٌ هم ملٌ بعدما بعلهم البعت لتغلة على العمابق التً تظهر أً حٌبتهم.
 13ممب أمق
العمر:
م تمر
الفترة:
اال جلٌزٌة ،مالرم ٌة ،مالبٌبلرم ٌة.
اللغات:
المنتدىmedia.iearn.org/projects/friends :
االتصال :لٌمدمٌبل ترٌب كٌتش ( ) milatrebunski@yahoo.comمن بٌبلرم ٌب
رٌممد أن رتقممً ببالبتكممبر م ممتعلم عممن ثقبأممب مختلفممة عممن لرٌممق تمجٌممه اللممبلة لتصمممٌم
أشٌبف مثٌر مأ ٌة ممفٌد بب تخدام  6أشٌبف عبدٌة مشببعة ( قلم رصبص ،معلبة مبف ببل متٌكٌة،
مكٌف ببل تٌكً ،مممحب  ،ممشبك أمراق ،ممرقة بٌلبف ( .) A4
بب تلبعة اللمبلة ا متخدام كمل أم بعمت هم الممماد  .م ممف ممأر مجممعمة ممن التصمبمٌم
مم ببل لتملٌد أأكبر ابتكبرٌه كمصبدر للمدارف .
11 -6
العمر :
الفتننرة :الت ممجٌل بتممبرٌخ  1أكتمممبر  ،2313ممالت فٌ م خممبلل شممهر أكتمممبر ،مال شممر أممً 33
مأمبر ،ممن ثم ٌعقد لقبف إلكترم ً لم بقشة أمجه التشببه ماالختبلف ممب تعك ه عن ثقبأبت ب.
اللغات  :اال جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/friends :
االتصال :بٌتر هبن من المالٌب المتحد األمرٌكٌة
()m.esterfernandez@gmail.com or phan1357@yahoo.com
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العلوم والتكنولوجٌا
والرٌاضٌات

مشروع
YouthCan
ٌقمم اللبلة بإدار مت ٌٌر شبكة لبلبٌة
عبر اال تر بب تخدام تك ملمجٌب
االتصبل ،مإجراف متببدل األعمبل البٌبٌة
محلٌب معبلمٌب

ٌكتة اللبلة عن القلبٌب البٌبٌة التً تماجه مشكبلتهم خبلل العبم ،مٌتفبعلمن معهب ،علمب
أ ه م عبم  1885قد قبم لج ة شبببٌة ببلت ٌق لعقد ملتقى مي أً شهر إبرٌل ٌجممع شمببة
العبلم ،مٌتببدلمن أٌمب بٌ هم لمرق تمظٌمف التك ملمجٌمب أمً المشمبرٌع البٌبٌمة ،مٌقممم اللمبلة أمً
ه ا المشرمل ببلبحث أمً مممارد المٌمب  ،مالحٌمب أمً الغببمب  ،مإعمبد التمدمٌر ،مإدار ال فبٌمب ،
مالحٌما ب المهمدد بمبال قرات ،ماللبقمة ،ببإللمبأة إلمى أي ممالمٌع أخمرى ،متشممل األ شملة
التممً ٌمكممن القٌممبم بهممب أممً المشممرمل أم الفصممل الدرا ممً التحقٌممق مممن الحٌممب البٌبٌممة ،مدرا ممب
ا تقصببٌة حمل األشجبر ،ممراقبة األرصمبد الجمٌمة ،ما متخدام مممارد اللبقمة ،مأحمص المٌمب ،
مالتحقٌقب أً مجهب ال ظر الثقبأٌة حمل العبلم اللبٌعً.
مٌهدف ه ا المشرمل إلمى تشمجٌع الممدن ماألممم األخمرى علمى إ شمبف مجممعمب YouthCaNs
خبصة بهم من أجل أن ٌ بهم كل أرد بشكل إٌجببً مأبعل أً ب بف كمكة صمحً ظٌمف ،متقمبم
الفعبلٌب أً شهري أبرٌل ممبرف ،بمب أً لك مإتمرا أً المتحف األمرٌكمً للتمبرٌخ اللبٌعمً
أً مدٌ ة ٌمٌمرك أً المالٌب المتحد األمرٌكٌة ،كمب أً مصر ملب بن مدمل أخرى.
م مف ٌكمن أً ه ا العبم مشرمل المجلة البٌبٌة العبلمٌمة لممن م تمدى المشمرمل ،ملمزٌمدا ممن
المعلممب ٌرجى التماصل مع بلم البم عٌدي adventure-15@hotmail.com
العمر :جمٌع األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب
المنتدىmedia.iearn.org/projects/youthcan :
الموقعwww.youthcanworld.org/ :
االتصال :جبي هملمز ( )jholmes@igc.orgمن المالٌب المتحد األمرٌكٌة.
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أنهارنا  ...عالمنا

ٌقمم المشرمل بتعزٌز الممال ة الفبعلة من خبلل التعمبمن المدملً أمً العلممم البٌبٌمة بمٌن
معلمً العلمم ملبلبهم ،حٌث أن المجممعب تشبرك أً رحبل هرٌة مع التدرٌة العملً على
تحلٌل المٌب  ،مالتمجٌه المه ً ،مالربل الشبكً ،مالمإتمرا عبر الفٌمدٌم ،مالعمرمت التقدٌمٌمة،
ممرش العمل.
الدعم ممجهة لجمٌعً م ت بً الم ظمة على المشبركة أً م تدى المشرمل عمة اال تر م  ،كممب
ٌشجع اللبلة على إجراف تحبلٌل على عٌ مب ممن المٌمب أمً أممبكن عٌشمهم ،متبمبدل ال تمببج ممع
زمبلبهم أً الدمل األخرى.
العمر11 – 12 :
الفترة :تحبلٌل عٌ ب المٌب ٌمكن أن تجمرى أمً أي مقم خمبلل الفتمر ممن مبتمبر  2313إلمى
مبٌم 2311
اللغات :اإل جلٌزٌة ،ببإللبأة إلى أٌة لغة أخرى.
المنتدىmedia.iearn.org/projects/rivers :
االتصال :راجة داف ( )dasrajib@easternuni.edu.bdمن ب جبلدٌش،
جٌ ً جمرا ( )jgorant@teaneckschools.orgمن المالٌب المتحد ،
مالتر هٌكً ( ) whickey@teaneckschools.orgمن المالٌب المتحد .

سحر المٌاه
ٌهتم ه ا المشرمل بمشبهد مب ٌفعله
المعلممن اوخرمن أً تدرٌف اللبلة
عن البٌبة.

تقمم كل مشمبرك بإ شمبف قصمة عمن المٌمب  ،م لمك ببلبحمث مالتحقٌمق أمً مممارد المٌمب أمً
البٌبممة المحلٌممة ،مٌقممدم عممرت تقممدٌمً أم مقلممع أٌممدٌم مممع ال تممببج ،كمممب ٌقمممم كممل مشممبرك أٌلممب
ببلعمل على حمبٌة المٌب أً المدر ة مالبٌ  ،كمب ٌقمم المشبركمن بؤعممبل أ ٌمة مر مممب عمن
المٌب  ،كمب ٌقمم كل مشبرك بقٌبف درجة حرار المٌب  ،ببإللبأة إلى تببدل مقبلع أٌمدٌم تحتممي
أغب ً حمل المٌب ٌقمم بتؤدٌتهب اللبلة أ ف هم ،كمب ٌعقد "الٌمم الترأٌهً للمٌب " ال ي ٌقمم أٌه
اللبلة بإ شبف رجبل الثلج ،متجبرة بب تخدام الجلٌد.
العمر13 -3 :
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/waterhabitat :
االتصالٌ :جرن أم ك جب بر مدٌتر ( ) sigrunog@kopavogur.isهي أَظلٌدا
إٌما كمرزاك ( )ewa.kurzak@wp.plمن بمل دا

مراقبة الرمال
SandWatch
ٌ عى لتغٌٌر مل الحٌب معبدا الشببة
مالكببر على لبق المجتمع المحلً،
مت مٌة المعً لللبٌعة الهشة للحٌب
البحرٌة مالبٌبة ال بحلٌة ،ملرمر
ا تخدامهب بحكمة.

ٌمأر المشرمل اإللبر لللبلة ،بم بعد معلمٌهم ممجتمعمبتهم المحلٌمة ،للعممل معمب لتقٌمٌم
دقٌممق للمشممبكل مالصممر اعب التممً تماجممه البٌبممة الشممبلبٌة مملممع هممج م ممتدامة لمعبلجممة ه م
القلبٌب ،مٌحبمل المشرمل أٌلب جعل العلمم حٌة ،مصحمبب ببلرصد المٌمدا ً القممي ،مممع لمك
ال تزال ٌربل بٌن تخصصب عدٌد تترامح بٌن علم األحٌبف إلى األعمبل الخشمبٌة ،مممن الشمعر
إلى الرٌبلٌب  .مٌغلً المشرمل ك لك  ,ممالٌع مثل المراقبة مالت مجٌل  ،مالتعرٌمة مالتمراكم
 ،متكممممٌن الشمممبلا  ،ماأل شممملة البشمممرٌة  ،مالحلمممبم الشمممبلبً  ،م معٌمممة المٌمممب ماألممممماج ،
مالتٌبرا ال بحلٌة مال ببتب  ،مالحٌما ب .
العمر13 – 3 :
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/waterhabitat :
االتصالٌ :جرن أم ك جب بر مدٌتر ( ) sigrunog@kopavogur.isهي أَظلٌدا
إٌما كمرزاك ( )ewa.kurzak@wp.plمن بمل دا
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آثار أقدامنا
مستقبلنا
آلة ح بة آثبر األقدام الكربم ٌة على
اال تر للمشبرٌع البٌبٌة.

ٌتم تشجٌع اللبلة لقٌبف "اثر القدم" ال بعبث غبز الكربمن من خبلل آلة حب بة لؤللفبل تم
تصمممٌمهب بما مملة  Zerofootprint.م  .iEARNمٌمكممن لللممبلة تحدٌممد األهممداف الشخصممٌة
مالمدر ٌة إلجراف تغٌٌمرا أمً أ ملمة الحٌمب لتقلٌمل حجمم ا بعمبث الكربممن ممقبر مة البصممب
ب ظٌرتهب أً المدارف األخرى مالبلمدان ماألعممبر مالج مٌن ،مٌ مبقش اللمبلة أمً الم تمدى ممب
قبمما به هم مأ رهم للحد من آثبر أقدام ،مٌعملمن معب على الصعٌد الدملً أً مشبرٌع للحد من
ا بعبث غبز أمل أك ٌد الكربمن.
العمر :كبأة األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىof2.iearn.org :
االتصالof2@us.iearn.org :

معا من أجل الطٌور
المشبركمن ٌبحثمن عن معلممب حمل
اللٌمر أً مجتمعبتهم من خبلل مراقبة
اللٌمر ،متببدل ال تببج مع بعلهم
البعت.

ٌتعرف المشبركمن أً المشرمل على اللٌمر أً مجتمعبتهم ،ملرٌقمة عٌشمهب ،مالمشمبكل
التمً تماجههممب ،ممممن ثممم ٌتبممبدل المشممبركمن المعلممممب مممع بعلممهم الممبعت عممن لرٌممق الصمممر
مالمقبال  .كم تقبم خبلل المشرمل العدٌد من الم ببقب ماإلجرافا التً ت متهدف الحفمبظ علمى
اللٌمر من قبل كبن المدٌ ة.
العمر :كبأة األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة ،الرم ٌة ،الببلرم ٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/birds :
االتصال :ا فتبل ب ٌبكمبف كبٌب ( )svetlexa@gmail.comمن بٌبلرم ٌب

تقمم الفصمل الدرا ٌة أً جمٌع أ حبف العبلم ببختٌمبر بم مر ال مرجف البمري أم الز بمق.مممن
ثم ٌُللة م هم القٌبم بجمع بٌب ب عن درجة الحرار أً جمٌع أترا التجربة متقمدٌم تقرٌمر إلمى
الفرٌق .مببإللبأة إلى لك ،أ ٌكتبمن تقرٌرا ع دمب تظهر األزهبر .م مف تتبح لللبلة أرص
ٌقمم اللبلة أً جمٌع أ حبف العبلم بغرف ا تخدام مممبر ة مهبرا الرٌبلٌب  ،مالمهبرا العلمٌة  ،متقدٌر الجغراأٌمب مالثقبأمة .مٌمتمبز
ب مر األزهبر ،مجمع البٌب ب عن
المشرمل بمرم ته ،مب بلته ،حٌث ٌمكن تكٌٌفه مع الم تمى ال ي ٌ ب ة اللبلة.
مختلف الظرمف (خلمل العرت
ماللمل ،ملمف الشمف ،مدرجة
العمر :كبأة األعمبر
الحرار ) ،ممن ثم تتبعهب ع دمب تزهر .الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/daffodilsandtulips :
الموقعwww.elementaryworkshop.org/Students/Daffodils/ Daffodilprojectindex.html :
االتصال :رمتً همتزن ( )eh2y@netvision.net.ilمن إ رابٌل
آمً دمٌر ( )ewmstech@elementaryworkshop.orgمن المالٌب المتحد .

النرجس والزنبق
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الطهً الشمسً
ٌُدعى المشبركمن إلى تجربة ا تخدام
اللبقة البدٌلة من خبلل ص ع أجهز
اللهً الشم ٌة ،ما تخدامهب،
ماختببرهب.

األنشننطة :أ) تصمممٌم أممرن شم ممً اصمملً .ب) مقبر ممة المممماد العبزلممة ،ملمحممة تحكممم الممقممد إلممى
ص دمق الممقد  ،مالممماد الحرارٌمة ،مآثمبر التغٌمرا الم بخٌمة علمى اللهمً الشم مً .ج) إ شمبف
إعمبلن لللهمً الشم ممً .د) م مبظر ا ممتخدام أجهمز اللهمً الشم ممً .هن ) الكتببممة أمً الصممحف
المحلٌمة حمممل أمابممد ا ممتخدام اللبقمة الشم ممٌة .و) إ شممبف صممفحة مٌمة عممن اللهممً الشم ممً .ز)
كتببة متقدٌم إعبلن خدمة مجتمعٌمة أمً اإل اعمة أم التلفزٌممن عمن الحبجمة للحفمبظ علمى اللبقمة،
مقلمبٌب إزالمة الغببممب  ،مالمشمبكل مممع أ ممال المقمممد األحفممري ،مالبٌممم الزجبجٌمة ،أم ظممبهر
االحتبمبف الحممراري .ح) تصممٌم ر ممممب جدارٌممة تصممر التممبرٌخ اللبقمة الشم ممٌة .ط) الكتببممة
مأداف م رحٌة أم م رحٌة هزلٌة حمل أهمٌة اللهً الشم مً .ي) تمؤلٌف كتمبة للمبخ بب متخدام
اللبقة الشم ٌة مع صببح حمل تحمٌل مصفب العبدٌة إلى مصفب ت ب ة الفرن الشم مً .ك)
إ شممبف ألعممبة لمحٌممة تركممز حقممببق اللبقممة الشم ممٌة .ل) جمممع األممممال لرعبٌممة أجهممز اللهممً
الشم ٌة أً مخٌمب البلجبٌن مالبلدان ال بمٌة.
العمر :كبأة األعمبر
الفترة :م تمر
اللغات :جمٌع اللغب (ٌفلل اإل جلٌزٌة ،ماأل بب ٌة ،مالفر ٌة)
المنتدىmedia.iearn.org/projects/solarcooking :
الموقعwww.miamicountryday.org/podium/default.aspx?t=11796 :
االتصال :رمٌ ب جٌربر ( )gerberr@miamicountryday.orgمن المالٌب المتحد .
ٌفمن ممٌر ( ) Moyery@miamicountryday.orgمن المالٌب المتحد .

القضاء على المالرٌا
ٌحلل اللبلة أ ببة المبلرٌب أً العبلم،
مآثبرهب ،م بل المقبٌة مالعبلج م هب.

ٌعتبر المبلرٌب ماحدا من أقدم مأكثر األمرات المعدٌة تكرارا لدى البشر  ،مممب ٌ مفر عمن
مقتل أكثر من  2.7ملٌمن شخص مٌب ،معظمهمم ممن األلفمبل مال مبف الحماممل أمً الصمحراف
األأرٌقٌة ،حٌث ٌصبة صف ملٌمبر شمخص ببلمبلرٌمب م مٌب ،مبمبلرغم أن معظمهمم ٌبقممن علمى
قٌد الحٌب ٌ ،عب ً العدٌد أً ال ما البلحقة من اللرابب بجمة عمن عمدمى المبلرٌمب الحمبد .
مالداأع مراف ه ا المشرمل الحمد ممن المأٌمب التمً ٌمكمن تج بهمب ممن اللمبلة ،حٌمث أن الحقٌقمة
المإلمة هً أن الجهمل ف مه ال ٌمزال قببممب ،علمى المرغم ممن التقمدم المحمرز أمً إٌجمبد عمبلج .م
ٌشجع ه ا المشرمل الشببة على البحث عن ه القلبٌب ،مال عً إلى إٌجبد حلمل لهب.
العمر11 - 5 :
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/malaria :
الموقعbotswana.malaria-eradication.org :
االتصال :تممً هبمبلمبب ( )tommiehamaluba@yahoo.comمن بمت ما ب
بٌل مبٌبر ( ) bmeyers@dawsonschool.orgمن المالٌب المتحد األمرٌكٌة

شابات فً تكنولوجٌا
المعلومات
واالتصاالت
مشرمل ٌبحث عن األ ببة مراف قلة
المشبركة ال مٌة أً األعمبل المرتبلة
بتك ملمجٌب المعلممب ماالتصبال

مشرمل ٌهدف إلى زٌبد عمدد الشمببب المشمبركب أمً تك ملمجٌمب المعلمممب ماالتصمبال
ماللماتً ٌ عن الختٌبر المهن ا الصلة بتك ملمجٌب المعلممب ماالتصمبال ممن .مأمً أمغ مدا
ٌمممتم تجربمممة المشمممرمل أمممً  1ممممدارف مم جٌمممة ( ٪ 13م همممب ممممدارف إ مممبث م ٪ 23ممممدارف
مختللة) .ملكل دملة مشبركة الحرٌة أً ملع معبٌٌر مأق ال ٌ برٌم الماقع أً بلدهم.
العمر25 - 15 :
الفترة :م تمر
اللغات :اإل جلٌزٌة
المنتدىmedia.iearn.org/projects/womeninict :
االتصال :كبكٌ دا دا ٌل ( ) dkakinda@yahoo.com
بمبتمأم كبرمل () cnamatovu@gmail.com
بمبزي أٌفٌن ( ) Vivista2k@yahoo.co.ukمن أمغ دا
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الحلقبث الخعلٍمٍت

الثل بد الوعلُوُخ عجبرح عي هشزوع للوىالع الوعبوًٍ عاي طزَا الشاجكخ العٌكجىتُاخ ثثُاع َاون
مضع الطالة والوعلواُي اٍ از أو حل ابد عبلوُال لوطاىَز الجازاهج والوشابرَع حاى هىاضاُع
هشااوزكل .ت ااىم العولُااخ ثخل ا لرجاابد عبلُاال هااي الوفبعااع الوعلُوااٍ الووجاابل ااٍ ثُئاابد ولاافى
تعلُوُخ هخولفخ هزتجطخ ثبلعوع ثوشازوع الوىالاع الوعابوًٍ  .اٍ كاع حل ال ههواخ هشاوزكل وهاٍ
الوشاابركخ ااٍ لًشااب حل اال لٌشااز وجوااع كااع الوشاابرَع والولخصاابد الوااٍ أًشااأد ااٍ الفصااى
الدراطااُخ .مبمممب أن ه م الحلقممب عبممبر عممن أ شمملة جمبعٌممة محممدد ببلمق م ماأل شمملة أمممن
اللرمري لمن ٌرغة ببلمشبركة أً ه المشبرٌع التقدم بللة للحجز قبل أ بمعٌن ممن بمدا
أي دمر من ه الدمرا .
للحصممل علمى مزٌمد ممن المعلمممب مالمصمبدر التمً ملمعتهب مبرغرٌم رٌمل – التمً أ شممؤ
الحلقب الدرا ٌة – أم ببري كرٌمر ،م ق الحلقب الدرا ٌة iearn.org/circles.

البرنامج العام للعام 3122/3121
 دمر ممبتمبر – ٌ ممبٌر  :تبممدأ أممً  33ممبتمبر  2313مت تهممً أممً  ٌ 12ممبٌر 15 ( 2311أ بمل مع أ بمل أبصمل أمً دٌ ممبر ) أممب ملمع البحممث مالت مجٌل أٌ تهمً أمً  15مبتمبر
. 2313
( 15
 دمر ٌ بٌر – مبٌم  :أتبدأ أً  ٌ 33بٌر  2311مت تهً أمً  22ممبٌم 2311أ ممبمل مممع أ ممبمل أبصممل أممً ممبتمبر ) أمممب ملممع البحمممث مالت ممجٌل أٌ تهممً أممً  ٌ 15ممبٌر
2311
ممقع صفحة الت جٌل media.iearn.org/courseglc

آلٌة عمل حلقات التعلم
الدراسة

* تتؤلف كل حلقمة المتعلم الدرا مٌة ممن مجممعمة ممن المجممعمب  8-6الم ٌن ٌعملممن معمب خمبلل
الدمر بؤكملهب .مأً بداٌة كل دمر ٌ ،تم تشكٌل مجممعه جدٌد من الحلقب مالم مبلق المختلفمة
لؤلعلبف الجدد مٌمثلمن حم  4إلى  7بلدان مختلفة أً كل حلقه .
*كل الفصمل المشبركة أً الدابر التعلٌمٌة لمدٌهب الفرصمة القتمراح مت فٌم أي مشمرمل ببلتعمبمن
مع المجممعب األخرى أً الحلقة.ه مبك أشمخبص للم مبعد علمى اال تر م مأٌلمب دلٌمل المعلمم
للحلقب التعلٌمٌة.
( ٌمكن اإللبلل علٌه أً ) www.iearn.org/circles/lcgide/
حٌث ٌقدم اقتراحب جدٌد لم بعد كمل ممن مي الخبمر مالجمدد ،مٌقمدم المدلٌل مصمفب تفصمٌلٌب
للحلقب التعلٌمٌة مٌشمل على العدٌد من االقتراحب حممل كٌفٌمة التعمبمن أمً الفصممل الدرا مٌة
الخبصة بك.
* تلزم كل الفصمل الدرا ٌة ببلم بهمة بمشرمل ماحد على األقل أً المشبرٌع المقترحة من قبل
الفصمل األخرى مٌشبرك الجمٌع لكً تصبح جمٌع مشبرٌع الدمابر التعلٌمٌة بجحة. .
*ٌتمحمر تفبعل الحلقب الدرا ٌة إلى م مراحمل مكمل حلقمه تقممم ببل شمر عمن لرٌمق التعمبمن
أٌمب بٌ هم ،مٌمجد أرٌق أً كل حلقه من حلقب الدرا ة م بمل عن تحرٌر م شر مكتببمة تقرٌمر
عن مشرمعهم لمجممعة ال شر.
* تعلممى الممدرمف مالمهممبم مالماجبممب قبممل ا عقممبد كممل دمر حمممل ممالممٌع مشممتركه مبمم فف
الم مممممتمى ،مللت مممممجٌل أمممممً الحلقمممممب التعلٌمٌمممممة ٌرجمممممى ملممممما اال مممممتمبر علمممممى الممقمممممع
 media.iearn.org/courserglcأم أر مممممممممممممممل إلمممممممممممممممى بمممممممممممممممبري كرٌممممممممممممممممر علمممممممممممممممى
bskramer48@hotmail.com
ه بك ممالٌع أخرى للحلقب التعلٌمٌة مثلٌ :ممٌب بب تشن ،أ ب ممدٌ تً ،بلدي ،بللً ،ممن
المقرر أن الدعم إلى العمل أً ه ا العبم تكمن على المصلحة العبمة للمشبركٌن.
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حلقات تعلم السلسلة
الحاسوبٌة

متمدمر حممل

ٌعزز ه ا المملممل الكتببمة غٌمر الخٌبلٌمة عبمر الم مبهج الدرا مٌة مالتفبعمل عبمر اال تر م
إ تبج م شمر صحفٌه مثل ( .)the computer chronicles
كل أبة لدٌهب الفرصة لرعبٌة مململ ماحد أم أكثر من األبماة الصحفٌة ببعتبمبر ا مه مشمرمعهم لمدابر
التعلم ،متتشبرك الفصمل الدرا ٌة لتحرٌر مقبل مت ٌقه إل شبف ق م أً الصحٌفة ٌ.تم لم ه ا الق م ممع
األق بم األخرى التً ترعبهب حلقب الشركبف لتشكٌل مقبل ٌتم شر مٌدل على اكتمبل الحلقة التعلٌمٌة.
ا ظممر  www.iearn.org/circles/lcguide/cc/cc.htmlلمعرأممة المزٌممد عممن حلقممب
الحب مبٌة أً الدلٌل.

حلقات تعلم األعمال
اإلبداعٌة

حلقات تعلم األماكن
والمناظر

حلقات التعلم
بطلً

تعلممم ال ل مملة

حلقب العقل هم مململ كتببً مصمم لتعزٌز الكتببة اإلبداعٌة مالكتببة التف ٌرٌة مك لك تلمٌر
مختلف لرق التعبٌر عن ال ا  .مالهدف هم م بعد اللبلة لتعلم كٌفٌة التماصمل عبمر الكتببمة
للتعبٌر عمن أأكمبرهم ممشمبعرهم .ثمم مقبر تهمب معرلمهب علمى اللمبلة ممن أممبكن مختلفمة .إن
حلقب شر العقمل هً بمثببة مجله أدبٌة مالتً ٌمكن أن ٌللق علٌهب مجلة العقمل المبدعة .
شر العقمل هم ا م محدد من قبل المجممعة ،مٌمكن أن تكمن المشبرٌع التً ترعبهب على شمكل
محممدد ممممن الكتببممة مثمممل :ممرد الشخصمممٌة ،مالشممعر ،ممدٌ مممة الحمممارا  ،م مدر مممة الخراأمممب
ماأل بلٌر المحلٌة أم تج ٌد للم تجب المحلٌمة ،أم ٌمكمن لللمبلة اختٌمبر مملممل متقدٌممه أمً
شكل للة للتعبٌر عن ممالٌع مختلفة تهمهم مثل العببلة مالعمل مالمدارف أم المدن
ا ظممر  www.iearn.org/lcguide/mw/mw.htmlلئللممبلل علممى المزٌممد حمممل حلقممب العقممل
ببإللبأة إلى دلٌل المعلم.

همممم مملممممل لتشمممجٌع اللمممبلة علمممى اال تكشمممبأب اإلقلٌمٌمممة التبرٌخٌمممة مالثقبأٌمممة مالحكممٌمممة
مالجغراأٌة من خمبلل مشمبركة المعرأمة ممع أشمخبص ممن م مبلق مختلفمة ،مالهمدف همم م مبعد
اللبلة على أهم كٌفٌة التفبعل مع األحداث التبرٌخٌمة مالظمرمف الجغراأٌمة لتشمكٌل حٌمبتهم مممب
ٌعلٌهم أهم أعمق أل ف هم مأل مرهم ممجتمعمبتهم المحلٌمة ،مكمل حلقمه ممن حلقمب الدرا مة تقمدم
مشرمل ممجهب ظر لمكبن محدد .أعلى بٌل المثبل الفصل قد ٌرعمى مشمرمل عمن األ مبلٌر
المحلٌة أم إجراف مقبببل مع األهبلً األصلٌمن مالم م ٌن .ممصمف المعمبلم التبرٌخٌمة للم لقمة،
مدرا ة الد بتٌر المحلٌة ،أم المقبر ة بٌن أ مبل اللقف  ،مدرا ة الخرابل .
ا ظر الدلٌل أً  www.iearn.org/circles/lcguide/pp/pp.htmlلمعرأة المزٌد حمل حلقب
األمبكن مالم بظر.

هً تعبمن بٌن الحلقب الدرا ٌة ممشرمل بللً ) (www.myhero.comمهً مململ الكتببمة
ما تخدام الم ببل المتعدد المصممة إللهبم اللبلة لخلق قصص أبلبلهم من جمٌع أ حبف العمبلم
.ه الدابر تجمع بٌن لبلة ممدر ٌن مهتمٌن ببلتعبمن مع مدارف أخرى من مختلف م بلق
العبلم خبلل مململ بللمً عبمر الكتببمة مالتصممٌر مالفٌمدٌم الرقممً مالف ممن الرقمٌمة مال ممعٌة
مالممدرامب مالفلممم القصممٌر .مهممً أرصممه لللممبلة الكت ممبة المعلممممب الثقبأٌممة مم بقشممة القلممبٌب
مالممالٌع المتعلقة بؤبلمبلهم بب متخدام أ ملمة الحلقمب التعلٌمٌمةٌ .متم شمر الم شممرا ال هببٌمة
لمشرمل بللً عبر الممقع االلكترم ً على اال تر بب تخدام األدما االلكترم ٌة.
برنامج حلقات بطلً :
الفتر  :من ٌ بٌر إلى مبٌم  2311تعلم حلقب الدمر  ،م تتؤلف ه الحلقمة ممن المشمبركٌن الم ٌن
شبركما أً بتمبر ٌ -2313بٌر  2311أً حلقب بللً .
الهدف من ه الحلقة لللمبلة مالمعلممٌن مٌكمن لخلمق داأمع لهمم للبحمث مالتحمري عمن أبلمبلهم
المحلٌٌن متحدٌدهم.
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مواضٌع بإشراف
المعلم

ببإللبأة إلى الممالٌع األربعة ال مببقة لمدمرا  ،2311/2313المعلممٌن ممدعممن إلمى إ شمبف
مرعبٌة مت ٌق مملمعب لحلقب تعلٌم خبصمة بهمم ،مإ ا كمبن لمدٌك أكمر مشمرمل أم اقتمراح
ٌرجممى االتصممبل ببممبري كرٌمممر  bskramer48@hotmail.comلتلمممٌر خلممة المشممرمل كمممب
ٌمك ك أن تعلن عمن المشمرمل الخمبص بمك ،مممن أجمل ملمع الحلقمة الخبصمة ببلمملممل ،أممن
األألل البدف قبل شهرٌن على األقل قبل بداٌة جل ب الحلقب التعلٌمٌة ،مكممب أ مه ممن األألمل
أن ٌمجد م قٌن مبعت الفبب التً قد تكمن مهتمة ببلفعل أً ه ا المململ.
إ ا كبن أي علم ٌ iEARNرغة أً ا تخدام أ لمة ملرٌقة الحلقب التعلٌمٌة ألحمد المشمبرٌع
ٌرجممى االتصممبل بممبري كرٌمممر للحصمممل علممى معلممممب مأأكممبر حمممل كٌفٌممة ت ممهٌل االتصممبل
مالتفبعل بٌن المشبركٌن أً المشرمل .

مشروع الشباب المراهقٌن
الدولً )(GTP

"طالب الٌوم  ..قادة الغد "
إن مشرمل المراهق الدملً ٌقدم حلقب تعلٌمٌة مملمعٌة على الصعٌد العمبلمً لجمٌمع اللمبلة
بمختلمف المراحمل مٌتلممن أٌلمب لمبلة مي االحتٌبجمب الخبصمة ملمبلة الممدارف المه ٌممة،
حٌث بدا المشرمل متؤ ف أً عبم .1881
م ٌلم أكثر من  17،333لبلة من  43بلدا ،مٌقدم بر بمج )(GTPحلقب تعلٌمٌة أً اللغب
التبلٌة  :اإل جلٌزٌة ،الفر ٌة ،اال بب ٌة ،األلمب ٌة  ،مرتٌن كل ة ،بممب أمً لمك ممالمٌع
ال
ت ت د إلى األهداف اإل مببٌة لؤللفٌة.
بب تخدام مفهمم الحلقب التعلٌمٌة لمبرغرٌ رٌٌل تمأر ) (GTPلرٌقه م ظمه إلشمراك اللمبلة
مالمعلمٌن أً عملٌة المتعلم بشمكل جٌمد م مهل خمبلل  13أ مببٌع ممن المتعلم مالمغمبمر .مببل مبة
للمممدارف التممً بممدأ خلماتهممب األملممى أممً الممتعلم التعممبم ً تمممأر ) (GTPلرقممب مثٌممر للممتعلم
بب ممتخدام تك ملمجٌممب المعلممممب ماالتصممبال بؤ مملمة هممبدف ا مع ممى ،ماالحتكممبك بممبلخبرا
األخرى كمب أ هب أرصة لتلبٌق المهبرا المتقدمة عن لرٌق التعلم التعبم ً.
بدأ ) (GTPبتممٌل مشترك من  ، IICDمتجمع اللبلة أً بٌبة آم مه مم ظممه لم بقشمة القلمبٌب
العبلمٌممة .كمممب ا ممه ٌتممٌح لهممم أ ب ممب قمممي أممً المعلممممب ممهممبرا االتصممبل م ظممر ثبقبممة لفهممم
الثقبأب األخرى.
مأخٌرا ،أبن مب ٌ شل العملٌة التعلٌمٌة بؤ رهب هم ممب ٌدخلمه المعلممٌن ممن أأكمبر مأ مبلٌة جدٌمد
أً أصملهم الدرا ٌة.
ه ا العبم الدرا ً شبمل "للحلقب التعلٌمٌة العبدٌة ماال تث ببٌة "  41مكبن لبلحتٌبجب الخبصمة
أً عد مدارف من مرٌ بم  ،مكمرا بم مهمل دا .ممن المقرر أن تبدأ أً أبراٌر .2311
أممً همم الحلقممب التعلٌمٌممة القببمممة علممى المممٌكً ممٌكمن هممدأهب هممم تمكممٌن اللممبلة مممن مي
االحتٌبجب الخبصمة لٌصمبحما جمزفا ممن مجتممع التعلمٌم العمبلمً  .للمزٌمد ممن التفبصمٌل ٌمك مك
زٌبر المصلة التبلٌة www.globalteenager.org
ٌتم الت جٌل عن لرٌق م قً الشبكة للدمل ( ا ظر القببممة ) ،مإ ا كب م دملتمك غٌمر ممجممد
أمممً القببممممة ٌرجمممى التماصمممل ممممع إلٌمممبن مت مممً م مممقة مشمممرمل المراهمممق المممدملً (لب مممبن )،
 eliane@globalteenager.orgأم أم بممممممممممممممممة همأممممممممممممممممبن (همل مممممممممممممممدا )
bob@globalteenager.org
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اللغات فً الهٌبة العالمٌة للتربٌة والمصادر
 مغبلبمب ممب تخمدم،  حٌث أن معظم المشبرٌع متعدد’ اللغب، لغة33  مع مشبرٌع بؤكثر من،  بلدا133 ت شل الشبكة أً أكثر من
 مٌمك ك الرجمل إلى ال خة اإل جلٌزٌة لئللبلل على المشبرٌع التً ت تخدم لغب أخمرى غٌمر،ًاللغة اإل جلٌزٌة كم ٌلة للتعبمن الدمل
 ا ظمممممممر، مالمممممممممارد المتبحمممممممة، ملمعرأمممممممة المزٌمممممممد عمممممممن مختلمممممممف المجممعمممممممب اللغمٌمممممممة أمممممممً الشمممممممبكة،اللغمممممممة اإل جلٌزٌمممممممة
. www.iearn.org/countries/languageresources
 مماقمع، علمب أن أً مق اللببعمة، www.iearn.org/countries ً راجع المماقع الفردٌة للبلدان الم ت بة للشبكة أ،ملمشبرٌع إلبأٌة
:ًالبلدان كب كمب ٌل
http://www.telar.org/ األرج تٌن
http://www.iearn.childlib.am
أرمٌ ٌب
http://www.iearn.org.au/
أ ترالٌب
http://www.iearn.az
أ ربٌجبن
http://www.iearn4u.com بٌبلرم ٌب
http://www.iEARN-canada.org
ك دا
http://www.iearn-china.org.cn
الصٌن
http://vok.gymck.cz/%7Eiearn/ جمهمرٌة التشٌك
http://www.iearnegypt.org/
مصر
http://www.sfsa.org.ge/gearn/
جمرجٌب
http://www.iearn-india.org/
اله د
/
http://iearn.saf.ir
إٌران
http://www.geocities.com/iearnil/ إ رابٌل
/
http://www.narnia.it
إٌلبلٌب
http://www.jearn.jp/
الٌبببن
http://iearn-lebanon.wetpaint.com/
لب بن
http://www.iearn.ten.lt
لٌتما ٌب
http://www.imor.org.mk/
مقدم ٌب
http://www.mkj-iearnmali.org/
ًمبل
http://www.owc.org.mn/iearn/
م غملٌب
/ http://www.mearn.org
المغرة
http://www.iearn.org.np/
ٌببل
http://www.iearn.nl/
همل دا
http://www.iearn.org/palestine/
أل لٌن
http://www.iearnpk.org/
ببك تبن
http://www.sni.edu.pl/
بمل دا
http://www.orillas.org بمرتمرٌكم
http://www.iearn.dej.ro/en_index.html
رممب ٌب
Russia, http://iearn-russia.org
رم ٌب
http://www.iearnsierraleone.org/ ٌرٌلٌمن
http://info.edus.si/iearn/
لمأٌ ٌب
http://www.pangea.org/iearn/
أ بب ٌب
http://www.iearnsrilanka.org/ ٌرٌبل كب
http://www.iearnsyria.org/
مرٌب
http://taiwaniearn.org/
تبٌمان
http://arts.kmutt.ac.th/iearn/home_en.htm
تبٌبل د
http://www.schoolnetuganda.sc.ug
أمغ دا
http://www.iearntandt.interconnection.org/ ترٌ داد متمببجم
http://www.iearn.org.uk/ المملكة المتحد
http://www.kar.net/~iearn/
أمكرا ٌب
http//us.iearn.org المالٌب المتحد األمرٌكٌة
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مقتطفات من النظام الداخلً
للهٌبة الدولٌة للتربٌة والمصادر
اعتمد خالل اجتماع الهٌبة اإلداري
بورتو ماردٌن األرجنتٌن ٌ 23ولٌو 2445

مقدمة
إن رإٌة الهٌ بة الدملٌة للتربٌة مالممارد مهدأهب هم تمكٌن الشببة مالشببب مالقٌبم بمشبرٌع صمم لتإدي م فعة
ا مغزى لصحة مخٌر الكمن مالشعمة.
الفقرة األولى
األهداف والمبادئ
البند األول

إن أهداف الهٌبة الدملٌة للمصبدر مالتعلٌم هً:
 - 1تلمٌر عبلقب مدٌة بٌن الشببة مالشببب من جمٌع البلدان مب ٌة على مبدأ احترام الت بمي أً حقمق الشعمة محقهب
أً تقرٌر مصٌرهب.
 - 2تشجٌع الشببة مالشببب من جمٌع البلدان على أن ٌتعلمما مٌعملما معب بشكل تعبم ً متلبم ً م تعملٌن تق ٌة
االتصبل مغٌرهب لدعم ال بلم العبلمً ،مللتعرف إلى المشبكل الدملٌة التً تماجه العبلم ،ملٌلعبما دمرا أبعبل أً حل
ه المشكبل .
 - 3ترمٌج احترام حقمق اإل بن متشجٌعه مالحرٌة األصلٌة للجمٌع دمن تمٌٌز على أ بف العرق أم الج ف أم اللغة أم
الثقبأة أم الدٌن.
 - 4ت هٌل التعرف إلى خبرا مت معة ممتكبملة لدى الم ظمب التربمٌة ماألكبدٌمٌة مغٌرهب من الم ظمب حمل العبلم،
التً تتمتع بب ٌة تحتٌة تربمٌة مبتقبلٌد ثببتة ،مالمشبركة أً ه الخبرا .
 - 5تببدل ممارد تربمٌة ا جمد عبلٌة مغٌرهب من الممارد المتمأر لدى المراكز األعلبف.
 - 6تمأٌر ب ٌة تحتٌة دملٌة لشبكة تربمٌة تعتمد التصمٌم مالت فٌ أً أعمبلهب ،متكمن م فتحة للجمٌع.
 - 7قل تق ٌب االتصبل ملرق التعلٌم مممارد تماصلهب مع م ظمب الشببة مالمدارف ماألأراد ال ٌن ٌمدمن تحقٌق
أهداف ه الهٌبة.
 - 1الم ب د أً تؤ ٌف برامج تدرٌة مم ب د أً كل من المراكز العبلمٌة.
 - 8تم ٌع شبكة مراكز الهٌبة الم تدٌمة مبدٌب معلمٌب حمل العبلم.
 - 13العمل مع الم ظمب العبلمٌة مالمإ ب األكبدٌمٌة ،مالجبمعب مالم ظمب غٌر الحكممٌة ،مالحكممب لتؤ ٌف
جمبعة دملٌة تتؤلف من م ظمب مأأراد مهتمٌن ،م لك بهدف مالح مهم دعم شببة العبلم ،لتلمٌر مشبرٌع تربمٌة
متلبٌقهب ،مبشكل خبص مشبرٌع التغٌٌر ،مالصحة ،مالمصلحة العبلمٌة.
 - 11تلمٌر ابتكبرا تربمٌة ا جمد عبلٌة مالحفبظ علٌهب.
 - 12تؤمٌن التممٌل عبر اتفبقب محلٌة عبلمٌة لدعم ه البرامج ماألهداف.
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فرٌق الترجمة
ثرٌب خلٌفة بلم الرٌبمٌة

خملة عبدهللا ٌف الشكٌلٌة

thuraya.alreami@moe.om

khwla.a@moe.om

راٌة لٌمبن حمٌد الرٌ ٌة

زكرٌب ٌعقمة عبمر الشٌبب ً

raya.alrisi90@moe.om

za.alshaibani@moe.om

هبم عٌد لٌمبن الم كرٌة

بلم لٌمبن بلم البم عٌدي
ss.albusaidi@moe.om

siham.almaskri@moe.om

شٌخة عبدهللا بلم العجمٌة

مه د عبمر عٌد البلمشً

shekha.alajmi1@moe.om

m1.amer@moe.om

ممز حمدان ح ن المقببلٌة

ًصزي علٍ ًبلز الثبرثُخ

moza.almoqbali22@moe.om

nassra1.alharthi@moe.om

لٌلى لٌمبن بصر الرماحٌة
laila-rawahi@moe.om

اإلشراف والتنفٌذ
عٌد آل عبد ال بلم
saeed.alabdulsalam@moe.om

اإلشراف العام
عٌ ى الع قمدي
نابب مدٌر دابرة تقنٌات التعلٌم
منسق الهٌبة الدولٌة للتربٌة والمصادر بالسلطنة
iearn@moe.om

www.moe.gov.om
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