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التقديم

إهداء هذا الدليل إىل السفري الراحل كريس ستيفنز
وإىل جميع األشخاص الذين يتوقون إىل
بناء جسور السالم والتفاهم حول العامل

برنامج شبكة كريس ستيفنز للشباب )CSYN( هو  للتبادل االفرتايض من أجل  بناء التواصل 
والتفاهم املتبادل بني املدارس واملعلمني والشباب يف 19 بلد يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا مع 
أقرانهم يف الواليات املتحدة األمريكية. يربط برنامج  )CSYN ( طلبة صفوف املرحلة الثانوية عن 
طريق اإلنرتنت مبشاريع عاملية، إلعطاء هؤالء الشباب الخربة ، وبناء العالقات بني الدول نحو  فهم  

أعمق للقضايا العاملية واملحلية التي يف مناهجهم الدراسية.

ميول شبكة كريس ستيفنز للشباب قسم الشؤون التعليمية والثقافية يف وزارة الخارجية األمريكية، 
وتنفذها آي إيرن- الواليات املتحدة األمريكية بالرشاكة مع الرتبويني وسفارات الواليات املتحدة 

األمريكية املوجودة يف التسعة عرش بلدا يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

يعزز قسم الشؤون التعليمية والثقافية يف وزارة الخارجية األمريكية التفاهم املتبادل دوليا من 
خالل مجموعة كبرية من برامج التبادل األكادميي والثقايف والقطاع الخاص واملهني والريايض.  

وهذه الربامج الدولية تتيح املجال للتبادل يف العديد من املجاالت  بني الشباب والطلبة والرتبويني 
والفنانني والرياضيني والقيادات الناشئة يف الواليات املتحدة األمريكية مع أقرانهم يف أكرث من 160 

بلدا حول العامل.

آي إيرن هي شبكة عاملية غري ربحية توفر التفاعل بني الثقافات، وتوفر مشاريع الغرف الصفية 
العاملية وفرص التعلم عىل اإلنرتنت. ومن خالل آي إيرن بإمكان الطلبة تقديم مساهامت مفيدة 
لصحة ورفاهية كوكب األرض، عن طريق استكشاف قضايا العامل الحقيقية والعمل بالتعاون مع 

األقران محليا وعامليا إليجاد حلول لها. 

لقد منت آي إيرن وأصبحت أكرب شبكة تربوية للتعلم املبني عىل املرشوع يف العامل،  وأصبحت  
برامجها مطبقة يف أكرث من 140 بلد يف العامل.

كجزء من برنامج شبكة كريس ستيفينز للشباب، تتعاون آي إيرن مع معهد باك للتعليم لتطوير 
األدوات واملصادر باللغتني العربية واإلنجليزية ليسهل عىل املعلمني تنفيذ التعلم املبني عىل 

املرشوع ضمن مواضيع عاملية. تأسس معهد باك للتعليم يف العام 1987 وهو يعمل عىل توسيع 
نطاق االستخدام الفعال للتعلم املبني عىل املرشوع يف كافة أنحاء العامل.

ترجمته إىل العربية ختام أحمد العتيبي، ممثل آي إيرن-األردن
التحرير اللغوي ميس غسان العتيبي
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الوحدة األوىل

مقدمة ملشاريع التعاون العاملي

وشبكة كريس ستيفينز للشباب

تم تصمم هذا الدليل إلرشاد املعلمني إىل 
خطوات التخطيط والتنفيذ ملرشوع تعاوين 

عىل اإلنرتنت مع صفوف أخرى حول العامل. 
ستتعلم يف الجزء األول عن شبكة كريس 
ستيفينز للشباب، وبرامج وزارة الخارجية 

األمريكية للتبادل االفرتايض لربط املدارس يف 
الواليات املتحدة األمريكية مع نظرياتها يف 

الرشق األوسط وشامل افريقيا. كام ستتعرف 
عىل كيف يتم التعاون عامليا بالتعلم املبني 

عىل املرشوع من خالل الشبكة العاملية للرتبية 
واملوارد- آي إيرن.

مقدمة شبكة كريس ستيفينز للشباب
إن الرشيحة السكانية من فئة الشباب 

يف منطقة الرشق األوسطzوشامل افريقيا 
والواليات املتحدة املريكية  يف منو مستمر، 

ولديها إمكانية الوصول إىل التكنولوجيا 
الحديثة وأدوات التواصل االجتامعي، كام أنها 
تواجه تحديات جديدة يف ذات الوقت. ومن 
أجل تحضري هؤالء الشباب لتلك التحديات، 

فإن املربني بحاجة لربامج فعالة لتطبقيها مع 
مشاركني من خلفيات متنوعة، وتفتح املجال 

لطلبتهم الستخدام التكنولوجيا  واالنخراط 
مع أقرانهم من جميع أنحاء العامل يف استطالع 
قضايا عاملية، واتخاذ إجراءات تساهم إيجابيا 

يف مجتمعاتهم من الداخل والخارج. 

وتلبية لهذه الحاجة، أنشأت وزارة الخارجية 
األمريكية، قسم الشؤون التعليمية والثقافية، 
شبكة كريس ستيفنز للشباب - وهي مبادرة 
يشارك فيها  الشباب الذين ترتاوح أعامرهم 

من )15-18( ، والرتبويني من 19 بلدا يف 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مع نظرائهم يف 
الواليات املتحدة من خالل التعلم املبني عىل 

املشاريع الهادفة املستقاة من املنهاج.

ما هو التبادل االفرتايض؟. 1

ملاذا يجب أن ينخرط الشباب مع أقرانهم . 2
الدوليني يف نشاطات منظمة عرب اإلنرتنت؟

كيف ميكن أن يتعرف طلبتي عىل أقرانهم يف . 3
بلدان أخرى من أجل تواصل وتعاون هادفني؟
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يوفر هذا التبادل االفرتايض الفرصة للشباب 
لتجربة  التواصل الثقايف  وبناء الصداقات، 

ومعالجة قضايا عاملية من خالل التعاون عىل 
اإلنرتنت وتطوير مهارات قيادية وتكنولوجية.

شبكة كريس ستيفينز للشباب

تربط شبكة كريس ستيفينز للشباب بني 
الصفوف املدرسية عن طريق املشاريع 

التعاونية عىل اإلنرتنت بهدف إعطاء الشباب 
الخربة يف بناء العالقات بني الدول، إىل جانب 

تعميق الفهم بالقضايا املحلية والعاملية يف 
مناهجهم.

يهيئ هذا الربنامج الشباب ملرحلة التعليم 
العايل وسوق العمل، وذلك من خالل توفري 

البيئة املناسبة الكتسابهم ملهارات القرن 21، 
وهي التفكري الناقد ،حل املشكالت ،االتصال 

،التعاون ،االبتكار واالبداع.

لقد جاءت شبكة كريس ستيفينز 

للشباب يف الوقت املناسب. نحن 

بحاجة ماسة ملثل تلك املشاريع  ألنها 

ستزيل الجدران املحيطة مبدارسنا. 

نحن نعلم أن ما يوحدنا اليوم  

هو يشء أكرب بكثري من الفروقات 

التي بيننا و سيجعل هذا املرشوع 

طلبتي يفكرون بأسلوب عاملي، كام 

سيشعرون بإنسانيتهم وبأن هنالك 

قيم عاملية مشرتكة بينهم وبني 

اآلخرين يف جميع أنحاء العامل. 

~ املعلم عبدالجليل- املغرب

هداف الربنامج
يركز هذا الربنامج عىل تطوير مهارات قيادية 

وتكنولوجية للمعلمني والشباب للتعاون يف 
مجال الحوار بني الثقافات، واستكشاف قضايا 

عاملية عن طريق اإلنرتنت. إن الهدف من هذا 
الربنامج هو:

زيادة التواصل والرتابط والتفاهم املتبادل 	 
بني الشباب يف الواليات املتحدة األمريكية 

والرشق األوسط وشامل افريقيا.
بناء مهارات الشباب التكنولوجية 	 

والقيادية والوظيفية، الستكشاف قضايا 
عاملية مع أقرانهم من جميع أنحاء العامل 

واملساهمة اإليجابية يف مجتمعاتهم.
زيادة مهارات املعلمني يف استخدام 	 

التكنولوجيا يف صفوفهم، ودمج التعلم 
املبني عىل املرشوع  العاملي.

مواضيع املشاريع العاملية
ستتعاون املدارس يف جميع أنحاء الواليات 

املتحدة األمريكية 
والرشق األوسط وشامل افريقيا عىل مشاريع 

مبنية عىل املنهاج ضمن مثان وحدات لكل منها 
موضوع خاص بها. مواضيع الوحدات ستساعد 
الرتبويني الذين يعملون عىل مواضيع متشابهة 

يف مناهجهم، والشباب الذين لديهم نفس 
االهتاممات للتعاون معا وتحقيق األهداف 

املنهجية التي وضعوها سوية. 

تتضمن شبكة كريس ستيفينز للشباب مواضيع 
مبنية عىل قضايا وأولويات تؤثر يف العامل وهي:

البيئة
الرتبية املدنية

الريادة االجتامعية
متكني البنات والفتيات

ثقافة السالم
األمن الغذايئ

الصحة
األمية والتعليم

توسيع الفرص من خالل التبادل 
االفرتايض

يعلم الطلبة أنه من األفضل لهم أن يفهموا 
القضايا العاملية، و ينخرطوا مع أقرانهم من 

جميع أنحاء العامل، واكتساب املهارات الالزمة 
للحصول عىل عمل يف االقتصاد العاملي اليوم. 
إال أنه وبالرغم من الزيادة املطردة يف فرص 
التبادل العاملي بني العديد من الدول حول 
العامل، فإن فئة قليلة من الطلبة هي التي 
تحصل يف وقتنا الحارض عىل بعض الخربة 

العاملية.

مواضيع املشاريع العاملية

الصحة

البيئة

األمن الغذايئ

الرتبية املدنية

ثقافة السالم

األمية والتعليم

الريادة االجتامعية

متكني البنات والفتيات
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 .كام  لدينا  يف عاملنا اليوم جسور التبادل االفرتايض بني الثقافات.. إن هؤالء الطلبة يعملون معا عن طريق اإلنرتنت ، 

ويتعلمون من بعضهم البعض عن ثقافاتهم وتاريخهم ويشكلون عالقات مستدامة بينهم.

~ وزير الخارجية للواليات املتحدة املريكية السيد جون كريي

التعلم املبني عىل املرشوع العاملي  مع آي إيرن
آي إيرن هي شبكة عاملية غري- ربحية والتي تيرس التفاعل بني الثقافات واملشاريع 

الصفية العاملية وتوفر فرصا جديدة للتعلم عرب اإلنرتنت. فمن خالل آي إيرن بإمكان 
الطلبة من جميع أنحاء العامل املساهمة بفعالية يف صحة ورخاء كوكبنا األرض من 
خالل اسكتشاف  قضايا  حقيقية يف هذا العامل  والتعاون مع أقرانهم محليا وعامليا 

للعمل عىل  إيجاد الحلول لها.

تأسست آي إيرن عام 1988 كمرشوع  تجريبي بني مدرسة يف مدينة نيويورك يف 
الواليات املتحدة األمريكية ومدرسة يف مدينة موسكو يف روسيا، ومنذ ذلك الحني 
منت آي إيرن لتصبح شبكة عاملية تشمل عرشات اآلالف من املدارس يف أكرث من 

140 بلد يف العامل، حيث كل عضو يف هذه الشبكة  ينظم برامج وطنية تعمل بنفس 
الرؤية والهدف   لدعم الشباب إلحداث التغري  اإليجايب يف العامل. إن شبكة آي إيرن 
العاملية اليوم تعمل  يف أكرث من 30.000 مدرسة ومؤسسة تعنى بالشباب وهناك ما 

يزيد عىل 2.000.000 طالب منخرطني يف العمل يف مشاريع تعاونية.

تدير حاليا آي إيرن-الواليات املتحدة األمريكية  شبكة كريس ستيفينز للشباب 
مبنحة من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية يف وزراة الخارجية األمريكية 

وبالرشاكة مع سفارات الواليات املتحدة األمريكية يف 19 بلد من الرشق األوسط 
وشامل افريقيا. 

املشاريع املبنية عىل املنهاج
يهدف كل مرشوع يف آي إيرن للتعاون األكادميي بني مجموعتني أو أكرث من الطلبة 
والرتبويني من أماكن مختلفة يف العامل. تأخذ مشاريع آي إيرن العديد من األشكال، 

إال أن غالبيتها متجذرة يف أساليب التعلم املبني عىل املرشوع. معظم املشاريع 
تتمحور عىل العملية/الكيفية  ولكنها تؤدي إىل »املنتج« النهايئ الذي يتم مشاركته 

بني املشاركني. جميع املشاريع يف آي إيرن ميكن تكييفها لتلبي احتياجات منهاج 
معني لدى املشاركني واملتطلبات الصفية والجدول املدريس لهم. ومبا أن معايري التعلم 
تختلف باختالف الوالية والبلد واملادة التعليمية فإنه ال يوجد منوذج واحد أو شكل 

واحد لالنخراط يف املرشوع.

باالضافة لربط التعلم الصفي بقضايا محلية وتلبية احتياجات منهاج محدد، فإن 
مشاريع آي إيرن يجب أن تجيب عىل السؤال التايل: »كيف سيحّسن هذا املرشوع 
نوعية الحياة عىل كوكب األرض؟« إن هذه الرؤية والهدف من تحقيقها هام اللبنة 

األساسية التي تشكل آي إيرن يف مجملها، حيث تعمل عىل متكني املشاركني فيها ليك 
يصبحوا مواطنني عامليني بإمكانهم أن يحدثوا فرقا من خالل التعاون مع نظرائهم  من 

جميع أنحاء العامل.

إن استخدام االنرتنت وادوات الجيل الثاين من اإلنرتنت )web 2.0( لتوفري 
الربط اإللكرتوين وبرامج التبادل اإللكرتوين ،عمل عىل ازدياد عدد الطلبة  

من كافة أنحاْء العامل  الذين سنحت لهم الفرصة للتبادل الثقايف كجزء 
من تعليمهم وعىل نحو  متعمق. عاملياً، فإن الوصول لخدمات اإلنرتنت 
أظهر لنا أن باإلمكان بناء فهم للتجارب اإلنسانية املتباينة بني الثقافات 

من املستوى املحيل إىل املستوى العاملي يف مواضيع املحتوى التعليمي 
والتي تتضمن الدراسات االجتامعية والعلوم والرياضيات واللغات 

والتاريخ والفنون.
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مركز التعاون
يستضيف مركز آي إيرن التعاوين مشاريع شبكة 

كريس ستيفينز للشباب. وهذا املركز هو عبارة عن 
بيئة افرتاضية عىل اإلنرتنت متكن املجموعات من 

إجراء االتصاالت واملشاركة يف النقاشات عىل املنتديات 
ومشاركة املواد السمعية والبرصية والتعاون نحو إنجاز 

املرشوع النهايئ.

يوفر مركز آي إيرن التعاوين االفرتايض الفرصة لتمكني 
الشباب من التعلم مع العامل بدال من التعلم عن العامل 

وذلك من خالل مجموعات عمل تفاعلية مبنية عىل 
املنهاج يستطيع الطلبة من خاللها االبتكار والبحث 

وتبادل اآلراء مصبحني بذلك مواطنني عامليني.

كيف تستخدم هذا الدليل
ُصمم هذا الدليل إلرشاد الرتبويني كيف يتم املرشوع التعاوين عىل اإلنرتنت مع صفوف مختلفة يف العامل وذلك 
من خالل استعراض لخطوات التخطيط والتنفيذ لتلك املشاريع. هذا ويتضمن الدليل تسع وحدات للمساعدة 

عىل تخطيط وتطوير أي مرشوع عىل شبكة كريس ستيفينز للشباب حيث تحتوي كل وحدة يف الدليل عىل أمثلة 
ألنشطة ميكن للمعلم االقتداء بها لتساعده عىل تطوير خطة املرشوع إىل جانب توفر مصادر أخرى متكنه من 

مواصلة البحث عن املزيد من املعلومات عن موضوع البحث.

وميكنك اتباع الوحدات واألنشطة لتتمكن من تطوير خطة مرشوعك أو االستعانة بأجزاء محددة لتكمل بناء 
خطتك الحالية. سرتشدك الوحدات إىل:

تطوير فكرة املرشوع واختيار مرشوع من شبكة كريس ستيفينز للشباب.	 
عمل خطة املرشوع.	 
بناء العالقات بني الرتبويني والطلبة من خالل الحوار اإللكرتوين.	 
استخدام التكنولوجيا يف مرشوعك العاملي.	 
إرشاك املجتمع املحيل يف مرشوعك الصفي.	 
إبراز/تقديم مشاريع الطلبة العاملية وإقامة املعارض لها وتقييم تعلم الطلبة فيها.	 

للعثور عىل املزيد من املعلومات، والقصص 
واألخبارعن شبكة كريس ستيفينز للشباب ميكنكم 

زيارة:
 exchange.csyn.org

ملعرفة املزيد عن املؤسسات واملوارد املعنية باملشاريع 
العاملية للربط بني كافة املدارس
www.connectallschools.org

لقراءة املزيد عن املشاريع العاملية من خالل آي إيرن
 www.iearn.org

www.us.iearn.org

خذ لحظة لتتأمل دوافعك لالنضامم إىل  شبكة كريس ستيفينز 

للشباب ومشاركة طلبتك يف املشاريع التعاونية العاملية من 

خالل اإلجابة عىل ما ييل:

كيف ترشك طلبتك حاليا يف أحداث حالية وتبادل عرب . 1

الثقافات؟

ما الذي  تأمل أن تحصل عليه من تنفيذك ملرشوع عاملي . 2

عرب اإلنرتنت لك ولطلبتك؟ 
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الوحدة الثانية

مقدمة ملشاريع التعاون العاملي

وشبكة كريس ستيفينز للشباب

واآلن بعد أن تعرفت عىل املزيد عن شبكة 
كريس ستيفينز للشباب  وآي إيرن، فقد حان 

الوقت لتفكر كيف ميكنك إرشاك طلبتك يف 
مرشوع عاملي تعاوين. يوجد يف شبكة كريس 

ستيفينز للشباب مثان وحدات موضوعية متكن 
الصفوف من التعاون يف مواضيع  تهمهم 

ويف نفس الوقت ترتبط مبناهجهم املدرسية 
والقضايا العاملية. ستوفر لك هذه الوحدة 

بعض األفكار لكيف يبدو املرشوع العاملي يف 
صفك ويسلط الضؤ عىل أمثلة من مشاريع آلي 
إيرن تتوافق مع الوحدات املواضيعية يف شبكة 

كريس ستيفينز للشباب. إن املقتطفات من 
املشاريع يف هذه الوحدة هي أمثلة ملشاريع 
نفذت عىل شبكة كريس ستيفينز للشباب يف 

ربيع عام 2013.

العثور عىل املشاريع واالنضامم لها
يوجد ما يزيد عىل 200 مرشوعاً يف آي إيرن 

مبنباً عىل املواضيع الدراسية واملصممة واملدارة 
من قبل معلمني وطلبة. ينصحك املعلمون 
الخرباء يف هذا املجال بأن تبدأ أنت وصفك 

يف مرشوع موجود عىل اإلنرتنت بدال من 
محاولة البدء مبرشوع مبفردك. إن املشاركة 

يف مشاريع قامئة هو طريقة عظيمة لاللتقاء 
برشكاء محتملني والتعلم عن العديد من 

املشاريع املختلفة التي بادر بها معلمني آخرين 
وطلبة من كافة أنحاء العامل. وهناك العديد 

من املصادر ميكن أن تساعدك عىل العثور عىل 
مشاريع آي إيرن واالنخراط بها:

البحث عن مرشوع: أكمل كافة البيانات 
املطلوبة عن كافة مشاريع آي إيرن والتي ميكن 

العثور عليها يف املركز التعاوين االفرتايض آلي 
إيرن يف فضاءات املشاريع. للعثور عىل فضاءات 

التعاون للمشاريع املدرجة أدناه، إذهب إىل 
صفحة البحث عن املشاريع يف مركز آي إيرن 
التعاوين االفرتايض وابحث عن عنوان املرشوع 

 collaborate.iearn.org/space-2 :عىل الرابط

أين ميكنني العثور عىل أمثلة ملشاريع . 1
عاملية  تعاونية مع آي إيرن؟

ما هي مواضيع الوحدات عىل شبكة . 2
كريس ستيفينز للشباب واملشاريع التي 

تتوافق مع منهاج ماديت التعليمية؟
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النرشة اإلخبارية الرسيعة آلي إيرن: نرسل نرشتنا اإلخبارية العاملية عىل 
اإلنرتنت شهرياً. بإمكانكم العثور فيها عىل مشاريع جديدة، وأفراد يبحثون 
عن متعاونني يف مشاريعهم، آخر األخبار عن مشاريع مستمرة ، وإعالنات 
عامة. إذا أردتم الحصول  عىل النرشة اإلخبارية الرسيعة عن طريق الربيد 

اإللكرتوين، أرسلوا  طلبكم عىل العنوان التايل : 
subscribe@us.iearn.org ليتم إضافتكم عىل قامئة الربيد اإللكرتوين.

الوحدات املواضيعية الثامن
تساعد الوحدات املواضيعية الرتبويني الذين يعملون يف نفس مجاالت 

املنهاج والشباب الذين لديهم نفس االهتامم عىل التعاون بسهولة ويرس. 
كام ذكرنا يف الوحدة األوىل، هناك مثانية مواضيع للمشاريع التعاونية 

لشبكة كريس ستيفينز للشباب والتي تتناول قضايا عاملية.

تساعد هذه املواضيع عىل بناء الرشاكات بني الثقافات وتسمح للمعلمني 
بتحقيق اهداف املنهاج. من الخطوات األوىل لتطوير رؤيتك عن كيف 

ميكن لصفك املشاركة يف مرشوع عىل شبكة كريس ستيفينز للشباب هو 
أن تتأمل األهداف الصفية التي ستحققها واملعايري الرتبوية ذات العالقة 

لتتمكن من اختيار الوحدة املوضوعية التي لديها القدرة عىل معالجة 
العديد من معايري التعلم. 

الصحة

البيئة

األمن الغذايئ

الرتبية املدنية

ثقافة السالم

األمية والتعليم

الريادة االجتامعية

متكني البنات والفتيات

صممت الوحدات املواضيعية لشبكة كريس ستيفينز للشباب لتكون 
مبثابة إطار عمل الختيار و/أو تصميم املشاريع وتضمني أمثلة ملشاريع 

ناجحة موجودة عىل املركز التعاوين. توضح املقتطفات من املشاريع 
كيف تعاونت املدارس ضمن برنامج شبكة كريس ستيفينز للشباب يف 

مشاريع هادفة خالل العام الدرايس 2013/2012.

   الرتبية املدنية 
 Civic Education
 

يتمحص الشباب يف هذا املجال مشاركة املواطنني يف الحقوق والواجبات 
من خالل البحث يف القوانني واالنتخابات والحكومات واملقارنة بينها يف 

البلدان املختلفة. بإمكان الطلبة يف مشاريع الرتبية املدنية أن يقوموا 
بعمل نشاطات عن تعلم الخدمة التطوعية وكتابة رسائل ملسؤولني 

حكوميني وعمل يوميات مشرتكة ومقاالت مدعمة بالصور أو فيديوهات 
تبني انخراطهم يف العملية املدنية.

Future Citizen Project -مرشوع مواطن املستقبل
يف مرشوع مواطن املستقبل يتعلم الطلبة عن حقوق وواجبات للمواطن 

من خالل البحث واملشاركة يف نشاطات مجتمعية. أوال يبدأ الطلبة يف 
البحث عن القوانني واالنتخابات واألنظمة الحكومية يف بلدانهم ومن ثم 
يكملون نشاط تعلم خدمة تطوعية، عىل سبيل املثال، التطوع يف حملة 

تسجيل الناخبني والتطوع يف مراكز االقرتاع أو كتابة الرسائل ملسؤولني 
حكوميني حول قضايا املجتمع الهامة. وكمرشوع نهايئ،  يوثق الطلبة 

أعاملهم يف مقاالت مدعمة بالصور والفيديو او عروض تقدميية متعددة 
الوسائط.

الريادة االجتامعية
Social Entrepreneurship

يطور الطلبة يف مشاريع الريادة االجتامعية مناذج لحلول ابداعية   
ومستدامة ماليا للمؤسسات  لتتمكن من إفادة مجتمعهم. هذا 

ومن خالل هذه املشاريع يتعرفون/يعالجون/يحددون التحديات يف 
مجتمعاتهم ويتعلمون مهارات جديدة يف القيادة وبناء الفريق لتنفيذ 
افكارهم. هذا والعديد من املشاريع يف وحدات الرتبية املدنية والبيئة 
تؤدي أيضا إىل املنتجات النهائية التي تشجع روح املبادرة االجتامعية. 
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متكني البنات والشابات   
 Empowering Girls    
 and Young Women                         

     
إن مجال هذا املوضوع هو عن الشباب 
واالتصال والتواصل، والتعليق باستخدام 

الوسائط املتعددة واألدوات الرقمية لتبادل 
األفكار من أجل متكني الفتيات، وإظهار 
إمكاناتهن، واتخاذ اإلجراءات الالزمة يف 

مجتمعاتهن.   وألن كل مرشوع هو لتمكني 
الفتيات والشابات وذلك من خالل منحهن 
املجال للتعبري عن حقوقهن واملطالبة بها، 
وزيادة مهاراتهن، فإن هذا املرشوع يركز 

ملحة عن مرشوع 

Future Citizen Project  عنوان املرشوع: مرشوع مواطن املستقبل

مجاالت التخصص: الرتبية الوطنية، التاريخ 

املتعاونون: مدارس يف الواليات املتحدة األمريكية وتونس 

ملخص املرشوع:  يشارك الطلبة تاريخ استقالل بالدهم ويكتبون مقاالت عن كيف 
أثًـر االستقالل يف حياتهم ومجتمعاتهم، وذلك من خالل دراستهم لكيف تحتفل كل 

دولة باالستقالل. هذا ويتعلم الطلبة من خالل هذا املرشوع عن تاريخ بعضهم البعض، 
والحقوق املدنية، والقيم. 

تأُمل املعلم: “يتعلم الطلبة الشعور باملسؤولية تجاه مجتمعهم، فهم يتعلمون عن 
القيادة وصنع القرارات يف سن مبكرة. إىل جانب تعلمهم أن يكونوا متسامحني بغض 

النظر عن الفوارق االجتامعية بينهم”. املعلمة  نور من تونس

مدينتي وأنا
My City and Me 

يهدف مرشوع مدينتي وانا إىل البحث عن 
مزايا وعيوب  العيش يف مدينة محددة وذلك 
من أجل  مشاركة ذلك مع الحكومات املحلية 

والتعلم  عام  تقوم به هذه املؤسسات 
الحكومية للشباب يف منطقتهم. يف هذا 

املرشوع يبتكر الطلبة مشاريع اجتامعية 
بالتعاون مع الحكومات املحلية لتحسني 
النشاطات املوجهة للشباب يف منطقتهم. 

البيئة    
Environment    

يف مشاريع البيئة يتواصل الطلبة مع أقرانهم 
لدراسة ومقارنة القضايا البيئية املحلية، مثل 

نوعية مياه النهر والتغري املناخي وإزالة 
الغابات والتلوث من أجل إيجاد حلول عاملية. 

ويتحقق ذلك من خالل املناقشات  الطالبية 
وكتابة الرسائل، والقيام بحمالت تنظيف، 
وإنشاء الحدائق، والقيام بحمالت إعادة 

التدوير أو ربط حلولهم بالتحديات البيئية.

أنهارنا، عاملنا
Our Rivers, Our World 

من خالل الرحالت النهرية، وتحليل املياه، 
وإجراء مقابالت مع خرباء البيئة يف املجتمع، 

يدرس الطلبة تأثري السلوك اإلنساين عىل صحة 
األنهار يف العديد من البلدان ويتبادلون النتائج 
ملعالجة املشاكل. يأخذ الطلبة عينات من مياه 
األنهار املحلية يف مجتمعهم ويتبادلون النتائج 

التي توصلوا إليها مع صفوف أخرى لفهم 
األثر البيئي من املامرسات الحالية والتنظيم 

الحكومي )أو غيابه( عىل األنهار يف جميع 
أنحاء العامل.  قد تكون هذه النشاطات مصدر 

إلهام للطلبة للمشاركة يف أو إنشاء الربامج التي 
تعزز صحة األنهار يف مجتمعاتهم.

بنك األفكار ملشاريع مبنية عىل املواضيع املختارة عىل 
شبكة كريس ستيفينز للشباب

للمزيد من أفكار املشاريع التي تتالءم مع شبكة 
كريس ستيفينز للشباب العاملية

بإمكانك الرجوع إىل األمثلة التالية  املوجودة عىل 
صفحة البحث عىل املركز التعاوين ملشاريع آي إيرن 

 http://collaborate.iearn.org/space-2
مواضيع املشاريع :

مرشوع التاريخ املحيل
 Local History Project 

 يقوم الطلبة بعمل 
األبحاث عن الثقافة والتقاليد ، وتاريخ بلدانهم و 

مشاركتها ونرشها عىل املدونة اإللكرتونية للمجموعة

كل يوم هو يوم األرض
 Every Day is Earth Day 

 يكتب الطلبة املقاالت و القصائدالتي تهدف نحو 
»إنقاذ األرض » وينشورنها مدعمة بالصور عىل املركز 

التعاوين 

آثار أقدامنا، مستقبلنا
Our Footprints, Our Future 

 يقيس الطلبة بصمة الكربون ألقدامهم ويطوروا 
وسائل للحد من استخدام الكربون.

 حق واحد، شعب واحد
 One Right, One People 

 يتعلم الطلبة عن حقوق اإلنسان و يجدون حلوالً 
محلية للقضايا العاملية .
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ملحة عن مرشوع
 

Our Rivers, Our World -عنوان املرشوع:  أنهارنا، عاملنا

مجاالت التخصص: األحياء، الكيمياء، علوم البيئة، الدراسات العاملية 

املتعاونون: مدارس يف قطر، والجزائر، والواليات املتحدة األمريكية 
ملخص املرشوع: يبحث الطلبة  عن الحياة البحرية ونوعية املياه يف املناطق املحلية، 
ويتبادلون تلك املعلومات بينهم. ومن ثم يقومون مبقارنة الحيوانات والنباتات التي 

عرثوا عليها، ويناقشون نتائج اختبار املياه ويعرضون نتائج أبحاثهم يف املعارض العلمية 
واملؤمترات االفرتاضية عىل اإلنرتنت.

تأمل املعلم: “كانت الكلامت التي قالها الطلبة يف نهاية املرشوع “~ال تتوقف مهمتنا 
عند نهاية العرض التقدميي لهذا املرشوع، وذلك ألن القضايا البيئية هي ليست مجرد 
لعرضها أمام جمهور؛ إمنا علينا اتخاذ اإلجراء الالزم.” – خريه، منسقة آي إيرن-الجزائر 

تحديدا عىل تثقيف املشاركني حول حقوق 
الفتيات من خالل مشاريع حقوق اإلنسان 

والرتكيز عىل املرأة يف املجتمع من خالل  
مشاريع الخدمة املجتمعية.

الرتبية املدنية
CIVICS 

إن مرشوع الرتبية املدنية هو مبثابة منصة 
للشباب للتطوع لتقييم قضايا اجتامعية واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لحلها يف مجتمعاتهم. ويتم 
إرشاد مجموعات الطلبة للعمل عىل األهداف 

اإلمنائية لأللفية الجديدة والتي تركز عىل 
كيف ترتبط قضايا مثل البيئة، والقضاء عىل 

الفقر، وتعليم الفتيات، والتعليم ومحو األمية 
مبجتمعاتهم. يخطط الطلبة مشاريع العمل مع 
نظرائهم العامليني والرد عىل بعض هذه القضايا 

من خالل عملية التأمل والحوار والعمل معا. 
يف تونس، درس الطلبة حقوق املرأة يف بالدهم، 
وأعدوا عروضا تقدميية ليشاركوها مع اآلخرين 

ليتمكنوا بذلك من التعرف عىل القضايا 
املتعلقة بها واملنظامت التي تساعد عىل حلها.

حل النزاعات/ ثقافة السالم   
 Conflict Resolution/
Peace Education

يف مشاريع الرتبية من أجل السالم يجمع 
الطلبة املعلومات  عن النامذج النمطية 

الثقافية من خالل إجراء املقابالت مع طلبة 
آخرين، وعمل األبحاث وقيادة النقاشات. 

ينرشون آرائهم عىل املدونة اإللكرتونية، 
ويكتبون املقاالت، ويتبادلون الصور 

والفيديوهات ليشاركوا ما تعلموه عن اآلخرين 
وسبل التغلب عىل األمناط االجتامعية التي ال 

تناسبهم.

مرشوع تاريخ عشريتك / العائلة- 
Kindred Family History Project

يف هذا املرشوع يقابل الطلبة أحد أعضاء 
أرستهم، أوأحد الجريان، أو األصدقاء يف املجتمع 

املحيل ويطلبون منهم الحديث عن مجريات 
األحداث العاملية التي عارصوها وأثرت عىل 

حياتهم، أو سؤالهم عن التاريخ املحيل. 
وميكن أن تشمل األحداث التي سيتحدثون 
عنها الحروب والكوارث الطبيعية والهجرة 

واالكتشافات الهامة واآلثار واألماكن الشهرية 
وما شابه ذلك. يركز الطلبة يف هذا الحوارعىل 

أثر تلك األحداث عىل العائالت ومن ثم 
يتبادلون تلك  القصص ويقومون بنرشها معاً. 

هذا ومن خالل مشاركة قصص األرسة سيحصل 
الطلبة عىل فهم أكرب ألنفسهم كأعضاء يف 

املجتمع املحيل  إىل جانب معرفة املزيد عن 
الحياة يف بلدان أخرى من خالل األحداث التي 

شكلت حياة  اآلخرين الذين ساهموا يف هذا 
املرشوع.

مرشوع العنف املدريس
 The Bullying Project 

يشكل الطلبة مجموعات لدعم األقران وملعالجة 
العنف املدريس بالتعاون مع املدارس األخرى من 

جميع أنحاء العامل.

دراسة األمناط االجتامعية
 Debunking Stereotypes

 يقوم الطلبة بدراسة األمناط االجتامعية وعوامل 
تشكيل الهوية من خالل إجراء مقابالت مع طلبة 

آخرين يف  بلدان أخرى.

قمة الشباب » الكوارث الطبيعية«
 Natural Disaster Youth Summit 

يتبادل الطلبة املعرفة التي اكتسبوها عن الحد من 
آثار الكوارث الطبيعية عىل مجتمعاتهم املحلية.

مدرستي ، مدرستك
 My School, Your School 

يتبادل الطلبة معلومات عن مدارسهم ويقارنون 
كيف أثرالتعليم يف حياتهم.

أخبار شباب العامل
World Youth News 

 يشارك الطلبة من جميع أنحاء العامل تقارير عن 
أخبارهم املحلية ويقومون بتحريرها لغويا و نرشها 

http://  عىل موقع إلكرتوين مع أو بدون االنرتنت
 www.worldyouthnews.org
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القضاء عىل املالريا
Eradication of Malaria 

يف هذا املرشوع الصحي، يقوم الطلبة بتحليل األسباب، والتأثريات، 
والوقاية والعالج من املالريا يف جميع أنحاء العامل. تقوم املدارس التي  

أجرت البحوث عن املالريا مبناقشة تلك القضايا، وتبادل النتائج التي 
توصلوا إليها مع املدارس الرشيكة يف املرشوع. ويف  نهاية املرشوع  

تتعاون املدارس املشاركة عىل إنشاء عرض تقدميي للنتائج التي توصلت 
إليها، واقرتاح طرقا ملكافحة هذا املرض.

محو األمية والتعليم
Literacy and Education 

يف مشاريع محو األمية والتعليم يقوم الشباب بكتابات تأخذ أشكاالًعدة 
فقد تكون مقاالت، قصص، قصائد أو أغاين لعرض أفكارهم، ووجهات  

نظرهم، والقيم الهامة يف حياتهم. من ثم ينتج الطلبة املجالت املشرتكة، 
والنرشات اإلخبارية، والروايات، والتي تسلط الضوء عىل أصوات الشباب 

من جميع أنحاء العامل.

قوانني الحياة: مرشوع الفضائل
Laws of Life: Virtues Project 

مرشوع قوانني الحياة يدعو الشباب للتعبري بكلامتهم الخاصة عن ما 
هي األشياء األكرث قيمة يف الحياة. يقدم املشاركون املقاالت التي يصفون 

فيها القواعد واملُثل، واملبادئ التي تربوا عليها ويعيشون من خاللها/ 
يف ضوئها، كام يقدمون رشحا عن املصادر التي يستقون منها »قوانني 
الحياة« )من الخربة، الدين، الثقافة، القدوة وغريها(. يرد املشاركون 

ويتفاعلون عىل مقاالت بعضهم البعض عن طريق االنرتنت.

األمن الغذايئ
Food Security 

يدرس الطلبة الجوع والعدالة الغذائية من 
خالل دراستهم لعاداتهم الغذائية، ومقارنة املدونات الغذائية اليومية؟، 

وتعلم من أين يأيت الغذاء. يتعاون الطلبة عىل تعلم كيف تتوزع األغذية 
واملوارد عىل الصعيد العاملي ويصبحون مبتكرين لحلول تقيض عىل 

مشكلة الجوع من خالل املدرسة أو الحمالت املجتمعية.

إيجاد حلول ملشكلة الجوع
 Finding Solutions to Hunger 

يبحث املشاركون عن األسباب الجذرية للجوع والفقر يف العامل 
ويناقشونها التخاذ اإلجراءات الهادفة للمساعدة عىل خلق عامل أكرث عدال 
واستدامة. يف هذا املرشوع، يبدأ الطلبة بدراسة الجوع/ العدالة الغذائية 

من خالل دراسة أمناط األكل الخاصة بهم. يدونون اليوميات الغذائية من 
كميات وأنواع الطعام التي يتناولونها كل يوم، ويقومون بإجراء البحث 
عن السعرات الحرارية والعنارص املغذية يف طعامهم، ومن ثم يجرون 

مقارنة لليوميات الغذائية الخاصة بهم مع زمالئهم الطلبة يف الصفوف 
الدراسية من جميع أنحاء العامل. إىل جانب ذلك ينشئ املشاركون 

أيضاخدمة لنشاط- تعليمي لتثقيف مدرستهم/ املجتمع املحيل حول 
قضية الجوع وكيف ميكن للناس إحداث التغيري. يقوم الطلبة بتوثيق 

املرشوع  عن طريق الفيديو أو التصوير الفوتوغرايف الرقمي ويشاركوها 
مع العامل عرب االنرتنت.

الصحة
Health 

يقوم الطلبة بالبحث والتحليل واملناقشة للقضايا الصحية التي تؤثر عىل 
حياة الشباب محلياً وعاملياً. كذلك يقومون بتنفيذ مشاريع للبحث عن 

حلول وتطوير حمالت لرفع الوعي العام بقضايا الصحة العاملية. 

ملحة عن مرشوع  

Kindred Family History  عنوان املرشوع: تاريخ العشرية/ العائلة

مجاالت التخصص: الدراسات االجتامعية، واللغة، والتاريخ 
املتعاونون: مدارس يف املغرب ومرص والواليات املتحدة األمريكية واليمن 

ملخص املرشوع: يتبادل الطلبة القصص عن تاريخ أرسهم وكيف تأثرت حياتهم  ومجتمعاتهم وبلدانهم بالحروب، والكوارث الطبيعية، 
والهجرة. ومن خالل قراءة الطلبة ملقاالت بعضهم البعض والكتابة عن أرسهم يتعلمون القواسم املشرتكة بينهم وكيف أثرت األحداث 

العاملية يف حياة أرسهم. 

تأمل املعلم: سيمكن هذا املرشوع الطلبة من القدرة عىل رؤية وجهات النظر األخرى حول موضوع معني وبناء عالقات مع اآلخرين عرب 
اإلنرتنت. و من خالل طرح األسئلة ومناقشتها مع أقرانهم،  تنمو قدرة الطلبة عىل التسامح وقبول اآلخرين “- مروة، معلمة من مرص
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ملحة عن مرشوع 

Laws of Life - عنوان املرشوع: قوانني الحياة

مجاالت التخصص: فنون اللغة،  اللغات األجنبية 

املتعاونون: مدارس يف سوريا والواليات املتحدة األمريكية 

ملخص املرشوع:  كتب الطلبة املقاالت لتبادل األفكار حول قوانني الحياة مع اآلخرين يف 
جميع أنحاء العامل، وما هي قيمهم عن الصداقة والتعاون واالحرتام. 

تأمل املعلم: “إن التواصل مع املجتمع ساعدهم عىل تطوير املهارات مثل مهارات االتصال، 
مهارات القيادة، ومهارات الفريق. هذا إىل جانب فرصة تقديم إنجازاتهم للجمهور جعلتهم 

يؤمنون بأنهم قادرين عىل إحداث فرق، وخصوصاً عندما سمعوا ردود فعل الجمهور 
وإجابتهم عىل أسئلتهم.” هبة، معلمة غري متفرغة من سوريا

الخطوات التالية 
يف هذه الوحدة،  تكون قد استعرضت عدداً من األمثلة  ملشاريع عاملية يف مباحث مختلفة  وكيف 

ميكنك تنفيذ مواضيع الوحدات املدرجة عىل شبكة كريس ستيفينز. مبجرد استعراضك لنطاق 
املشاريع الحالية التي تناسب أهدافك الصفية واملعايري واختيارك ملرشوع لتنضم إليه، فأنت اآلن 

عىل استعداد للبدء يف التخطيط لكيف ستنفذ مرشوعك العاملي. يف الوحدات التالية ستتعلم املزيد 
عن التعلم املبني عىل املشاريع يف سياق عاملي وكيف تطور خطة املرشوع بالتعاون مع معلمني 

آخرين من جميع أنحاء العامل.

تجدون مواضيع املشاريع العاملية لشبكة كريس 
ستيفينز للشباب  وقامئة من املشاريع املحتملة عىل: 

 http://exchange.csyn.org/projects
صفحة البحث عن مشاريع عىل مركز آي إيرن 

التعاوين: 
 http://collaborate.iearn.org/space-2

أي من املواضيع تتناسب مع املنهاج . 1
التعليمي الذي تعلمه ومعايري التعلم؟ 

ما هو أكرث مرشوع/املشاريع أخذ . 2
اهتاممك أنت وطلبتك؟
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الوحدة الثالثة

ما هو التعلم املبني عىل

 املرشوع العاملي؟

ملاذا يجب أن ارشك طلبتي يف التعلم املبني عىل . 1
املرشوع العاملي وما هي الفوائد املرتتبة عىل 

ذلك؟

ما هي »العنارص األساسية« يف التعلم  املبني عىل . 2
املشاريع ملعهد باك للتعليم؟ 

كيف ميكن لعدة صفوف من جميع أنحاء . 3
العامل أن تطور وتنفذ نفس املرشوع  ؟

ستتعلم يف هذه الوحدة العنارص األساسية 
للتعلم املبني عىل املرشوع كطريقة للتعليم، 
باالعتامد عىل منوذج آي إيرن للتعلم املبني 
عىل املشاريع العاملية يرافقه مجموعة من 

األبحاث واملصادرمن معهد باك للتعليم 
)BIE(. معهد باك للتعليم هو من املؤسسات 
الرائدة يف تطوير التعلم املبني عىل املرشوع 

ومشاركة أفضل املامرسات لتنفيذه. ستوفر لك 
هذه الوحدة حجر األساس الذي سيساعدك 

عىل وضع الركائز األساسية لتتمكن من تنفيذ 
مشاريع  تعاونية  تتامىش وتتوازى مع معايري 
املحتوى واملناهج الدراسية، وتعالج تحديات 

العامل الحقيقي،  كام توفر للطلبة الفرصة 
لالنخراط مع الناس خارج  الصفوف الدراسية.

التعلم املبني عىل املرشوع العاملي
يف التعلم املبني عىل املشاريع العاملية، يشارك 
الطلبة يف العمل الفردي والتعاوين الستكشاف 
املشاكل يف العامل الحقيقي، ومبشاركة الطلبة 
يف تلك املشاريع تفسح لهم املجال ملامرسة 

عددا من املهارات يف تخصصات متعددة مثل   
الرياضيات، ومهارات اللغة، والجغرافيا، والعلوم 

والتكنولوجيا. 

هذا ويكتسب الشباب من خالل التعلم املبني 
عىل املشاريع العاملية  مهارات التفكري الناقد 

والوعي بالتباين بني الثقافات وذلك من خالل 
ربط تعلمهم بقضايا  واقعية.  ويجني الطلبة 

من هذا النهج فوائد عديدة، مبا يف ذلك:

معرفة أعمق مبوضوع البحث؛ 	 
زيادة  الدافعية، واإلبداع، واالبتكار؛ 	 
تحسن يف مهارات البحث و حل 	 

املشكالت؛ 
وعي أكرب واستكشاف لقضايا املجتمع 	 

ومهن املستقبل؛ 
االنخراط مع أقرانهم والكبار، وأفراد 	 

املجتمع املحيل خارج الصفوف الدراسية.
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»العنارص األساسية« يف التعلم املبني عىل املرشوع 
يف التعلم املبني عىل املرشوع، يتم تغطية املحتوى األكادميي 
واملهارات عندما يقوم الطلبة بالبحث واالستكشاف للقضايا 

والتحديات، مام يؤدي إىل املنتج النهايئ الذي هو مبثابة عرض أصيل 
لتعلمهم. يصف معهد باك للتعليم مثانية عنارص أساسية متعمقة 

وذات معنى للتعلم املبني عىل املرشوع وهي:

املحتوى األسايس  تستمد أهداف تعلم الطلبة من معايري املحتوى واملفاهيم �   
الرئيسية املوجودة تحديدا يف املباحث األكادميية.

 �	مهارات القرن 21 
تتطلب املواد التعليمية مهارات التفكري الناقد، حل    

املشكالت، التعاون وأشكال مختلفة من االتصال   
والتواصل. ولإلجابة عىل السؤال القيادي يف املرشوع وانتاج عمل 
ذي جودة عالية، فإن الطلبة بحاجة إىل القيام مبا هو أكرث بكثري 

من تذكر املعلومات واسرتجاعها. إنهم بحاجة إىل استخدام مهارات 
التفكري العليا ومهارات العمل كفريق واحد.

 
البحث املتعمق  يطرح الطلبة األسئلة ويبحثون عن إجابات لها، ومن ثم �	  

يتوصلون إىل استنتاجات تؤدي بهم إىل بناء املعرفة. 

السؤال القيادي  متتاز األسئلة ذات النهاية املفتوحة أنها تفسح املجال �	  
أمام الطلبة للتعلم املتعمق والعمل  برتكيز من خالل تأطري القضايا 

الهامة أواملناظرات أوالتحديات أو املشاكل موضع الدراسة.

يجب ان تعرف  يبدأ التعلم املبني عىل املرشوع برؤية عن ماهية املنتج �	  
النهايئ أو العرض التقدميي. وهذا يخلق السياق والسبب لتعلم 

املعلومات واملفاهيم الالزمة وفهمها. 

صوت الطالب وحرية االختيار  يتعلم الطلبة العمل بشكل مستقل، وتحمل املسؤولية، �	  
والتعبري عن أنفسهم بلغتهم وطريقتهم الخاصة.

املراجعة والتأمل والنقد البناء  يتعلم الطلبة كيفية إعطاء التغذية الراجعة  واستقبالها �	  
من اآلخرين من أجل تحسني نوعية منتجاتهم النهائية يف مرشوعهم 

، ويطلب منهم التفكري والتأمل فيام  تعلموه وكيف تم ذلك.

 �	الجمهور العام 
يعرض الطلبة أعاملهم عىل أشخاص آخرين غري زمالئهم   

يف الصف واملعلم- إما أن يكونو موجودين شخصيا أو عرب اإلنرتنت. 
وهذا يزيد من دافعية الطلبة للقيام بأعامل ذات جودة عالية 

وأصلية.

املكونات الرئيسية للتعلم املبني عىل املشاريع العاملية 
يتمكن الطلبة ضمن املرشوع العاملي من تحسني وتعزيز مهارات التفكري 

الناقد، وتطبيق التعلم يف مواقف/مشاكل حقيقية، واتخاذ إجراءات 
يف املجتمعات املحلية، وتطوير كل من الوعي بالتباين بني الثقافات 

واملواطنة العاملية معا.

صفات املشاريع العاملية  يف برنامج آي إيرن هي ما ييل: 
أنشأت مببادرة وتصميم  معلمني وطلبة؛ 	 
مبنية  عىل أساس العالقات مع الرشكاء الدوليني؛ 	 
تنفذ  من خالل التفاعل مع جمهور من األقران العامليني؛ 	 
تؤدي نحو إنشاء املنتج التعاوين النهايئ.	 

مبا أن هناك اختالف بني كل صف  درايس وبيئة مدرسية، فإن املشاريع 
العاملية ميكن أن تبدو مختلفة يف كل صف درايس مشارك حيث يقوم 

املعلمون بتكييفها حسب احتياجات طلبتهم واملوارد املتاحة. ومن أجل 
التعاون بشكل فعال بني جميع األنظمة التعليمية املختلفة، فقد" أنشأت 
املشاريع العاملية وصممت من قبل املعلمني والطلبة عىل شبكة آي إيرن 

لتتصل بالقضايا املحلية  وتلبي االحتياجات الخاصة مبناهجهم يف آن 
واحد.

إن مفتاح النجاح يف مرشوع عاملي هو بناء عالقات فعالة مع املربني يف 
جميع أنحاء العامل. فأغلب األنظمة التعليمية ال تؤكد أو حتى تشجع 

عىل العمل يف مرشوع تعاوين مبني عىل املناهج الدراسية- حتى داخل 
نفس املدرسة. لذا، فإنه من املهم للغاية إقامة عالقات بني املعلمني 

للمشاركة يف املهمة الصعبة املتمثلة يف التعاون يف مشاريع عرب األنظمة 
التعليمية املتنوعة، واملناطق الزمنية املختلفة والجداول الزمنية، 

واالختالفات الثقافية، والعقبات اللغوية، ويف غياب االتصاالت الشخصية 
وجهاً لوجه.

تعمل املشاريع العاملية عىل خلق جمهورا أصيال للطلبة ألنها تنطوي 
عىل التعاون مع طلبة من بلد آخر؛ وهذا الجمهور يلعب دورا رئيسيا 

يف تحفيز الطلبة. كام يجب عىل املعلمني أثناء بناء عالقات مع املعلمني 
الرشكاء يف عملية التخطيط  أن يخططوا كيف سيتواصل الطلبة 

ويشاركون يف بناء عالقات تعاونية مع أقرانهم من جميع أنحاء العامل.

تشمل املشاريع العاملية املنتج النهايئ التعاوين، أو معرضاً للتعلم الذي 
حدث كجزء من أعامل املرشوع. وميكن أن تشمل هذه املنتجات عىل 

املنشورات اإللكرتونية أو املطبوعة، واملواقع اإللكرتونية، والتقارير، 
والحمالت والعروض التقدميية وأمثلة أخرى كثرية والتي تثبت ما تعلمه 

الشباب من املرشوع.
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يجب أن يكون تخطيط املرشوع واقعياً. ال ينبغي أن يكون املرشوع واسعاً جداً يف أهدافه والنتائج املراد تحقيقها، 

كام يجب أن تكون بسيطة ومحورها الطالب. والنهاء املرشوع بنجاح، يجب أن تعطى أهمية كبرية للوقت الذي 

سيستغرقه التنفيذ."

~ رفعت، معلم ومدرب من قطر

أنواع املشاريع 
تتفاوت الطرق التي يرشك املعلمون طلبتهم بطرق مختلفة من خالل 

التعلم القائم عىل املشاريع العاملية. فبعض املعلمني يطبقون املشاريع 
طوال العام باعتباره الوسيلة األساسية لتنظيم مناهجهم الدراسية، يف حني  

يستخدم معلمون آخرون التعلم املبني عىل املرشوع يف بعض األحيان. 
يف آي إيرن، تتفاوت املشاريع العاملية يف مدتها وعمقها ونطاق موضوعها 

لتلبية االحتياجات املتنوعة للصفوف الدراسية. 

مشاريع قصرية األجل: تطبق: هذه املشاريع خالل موسم محدد من 
السنة  حيث يكون للمرشوع تاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء )مثل مرشوع 
تبادل بطاقات املعايدة( أو لها موعد محدد )مثل اليوم العاملي لخدمة 

الشباب، ويوم األرض(؛
املشاريع املستمرة: هذه املشاريع تجري بشكل مستمر، عاما بعد عام؛ 
دوائر التعلم: تتكون دائرة التعلم من مجموعة من6-8 صفوف والذين 

يشكلون الصف االفرتايض. تبقى املجموعات معا عىل مدى فرتة 4-3 
أشهر يعملون أثناءها يف مشاريع مستقاة من املناهج الدراسية، وينظم 
كل صف من الصفوف املشاركة عمله حول املوضوع الذي اختاره . يف 
نهاية الفرتة تجمع املجموعة أعاملها وتنرشها عىل املركز التعاوين آلي 

إيرن.

املشاريع مقابل التعلم املبني عىل املرشوع 
ميكن أن تأخذ املشاريع عدة أشكال وأحجام  يف مجاالت مختلفة. 

يف العديد من املشاريع الصفية التقليدية يغطي املعلمون املحتوى 
األكادميي من خالل املحارضات والقراءات، والتامرين الصفية ومن ثم 
يتم تعيني مرشوع للطلبة إلظهار ما تعلموه. عىل سبيل املثال، ميكن 

أن يطلب من الطلبة كمجموعة أو بشكل فردي إظهار ما تعلموه، إما 
بإنشاء ملصق/بوسرت،  أوعرض تقدميي، أو تقرير. ومن ثم يقدم الطلبة 

مشاريعهم النهائية يف الصف، ويتم اختبارتعلمهم للمحتوى يف نهاية 
الوحدة.

بينام يف التعلم املبني عىل املرشوع تقود املشاريع التدريس اليومي 
وأنشطة التعلم. وهنا  ميتلك الطلبة  مشاريعهم منذ البداية  مام يساعد 

يف توجيه عملية سري املرشوع وتحديد النتائج. وعليه فإن الواجبات 
الصفية، والعمل الجامعي، واملحارضات، والقراءات، واألنشطة التعليمية 

األخرى تساعد الطلبة عىل اإلجابة عىل األسئلة املتعلقة باملرشوع وتنمية 
قدراتهم لتقديم العرض النهايئ ملا تعلموه. هذا ويعمل الطلبة يف التعلم 

املبني عىل املشاريع العاملية مع أقرانهم من جميع أنحاء العامل يف 
مجاالت البحث والتخطيط والتنمية، واستعراض أعاملهم التي قاموا بها 

يف مرشوعهم.

العثور عىل حلول ملشكلة الجوع

املرشوع التعلم املبني عىل املرشوع التعلم املبني عىل املرشوع العاملي

يتعلم الطلبة عن قضايا الجوع واألمن 
الغذايئ يف مجتمعهم وأماكن أخرى يف العامل 
من كتبهم املدرسية. كمرشوع نهايئ، يصنع 

الطلبة ملصق/بوسرت يبني قضايا الجوع 
واألمن الغذايئ يف مناطق مختلفة حول 

العامل.

يجري الطلبة مقابالت مع خرباء محليني 
مثل مندويب الخدمة االجتامعية، مؤسسات 

املجتمع املدين وقيادات محلية وذلك 
ليتحدثوا عن التوزيع الغذايئ وقضايا الجوع 
يف مجتمعهم املحيل. يقرر الطلبة التخطيط  
لعمل نشاط اجتامعي خدمي لعمل وجبة 

مجانية من الشوربة وكتابة رسائل للموظفني 
الحكوميني وعقد حملة توعية يف املدرسة.

يجري الطلبة مقابالت مع أقرانهم من 
بلدان أخرى عن عادات األكل واستطالع 

التوزيع الغذايئ محليا وعامليا. كمنتج نهايئ، 
يعمل الطلبة فيديو تعاوين يظهر تفاوت أثر 
الجوع عىل مجتمعاتهم و/أو تبادل األفكار 
بخصوص عمل حملة للقضاء عىل الجوع.
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"لقد رأيت عددا من التغيريات عىل أداء طلبتي منذ بدأنا التعلم املبني عىل 

املرشوع.  أستطيع أن أرى كيف أنهم يتوقون إلنهاء عملهم ومل يكونوا هكذا 

من قبل. إن دوافعهم الذاتية هي التي تقودهم نحو التعلم فهي تنبع من 

داخلهم ". 

~ الشيامء، معلمة صف من مرص

الخطوات املقبلة 
قمَت يف هذه الوحدة بتحديد املهارات التي سيكتسبها الطلبة من خالل مشاركتهم يف املشاريع 

العاملية التي متت مراجعتها وفقا لـ"العنارص األساسية" التي وضعها معهد باك للتعليم للتعلم 
املبني عىل املرشوع، وتعلمَت بعض املكونات الرئيسية التي متيز املشاريع التعاونية، ستساعدك 

املقاالت اإلضافية والروابط املدرجة يف قسم املوارد عىل توسيع فهمك للتعلم املبني عىل املرشوع 
وكيف تُجري مشاريع مع نظرائك العامليني.

سرتشدك الوحدة التالية إىل كيفية تطوير خطة مرشوع تعاوين من خالل اتباعك ملجموعة من 
الخطوات. يف اثناء العصف الذهني لفكرة مرشوعك وتواصلك مع  املعلمني اآلخرين، عليك  أن 

تأخذ بعني االعتبار املكونات الرئيسية للتعلم املبني عىل املرشوع العاملي  وال تهملها.  مبا أن 
املعلمني   ذوي الخربة املتقدمة يف التعلم املبني عىل املرشوع سيدمجون  العديد من "العنارص 
األساسية" أو جميعها يف مشاريعهم الصفية،  فإننا  ننصح املعلمني الجدد الذين سيستخدمون 

التعلم املبني عىل املرشوع العاملي ألول مرة، البدء مبشاريع صغرية والتمهل يف إدخال مكونات 
وأنشطة جديدة للطلبة .

العنارص األساسية للتعلم املبني عىل املرشوع ملعهد 
باك للتعليم: 

 http://www.bie.org/tools/freebies/8_
  essentials_for_project-based_learning

مقاالت من معهد باك للتعليم عن التعلم املبني عىل 
املرشوع- مشاريع مبثابة "الطبق الرئييس، ليست 

التحلية":
http://www.bie.org/tools/freebies/ main_ 

 course_not_dessert
دليل املعلم إىل برنامج التبادل2.0: التكنولوجيا 

املمكنة للتفاعل العاملي والذي يعطي روابط وموارد 
إضافية لعمل مرشوع تعاوين:

 http://www.connectallschools.org/ 
 node/132295

كيف ترشك طلبتك حالياً يف مشاريع يف . 1
مدرستك؟ 

ما هي العنارص األساسية التي تستخدمها . 2
أو ال تستخدمها يف تخطيطك للمرشوع؟ 

كيف ميكنك أن تحسن فكرة مرشوع حايل . 3
لتمكن طلبتك من االنخراط مع أقرانهم 

العامليني؟
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الوحدة الرابعة

تطويـــــــــــــــــــــــر 

خطــة املشـــــــروع

أين ميكننني العثورعىل افكار وإلهامات ملشاريع . 1
للبدء مبرشوع عاملي يتوافق مع حاجات صفي؟

ما هي الخطوات الالزمة للبدء مبرشوع عاملي؟. 2

كيف ميكنني بناء خطة مرشوع بالتعاون مع . 3
معلمني آخرين من جميع أنحاء العامل؟

ستساعدك هذه الوحدة عىل تحديد ورسم 
خارطة أفكارك ملرشوع عاملي مع صفك 

بالتعاون مع معلمني آخرين من جميع أنحاء 
العامل. سنقوم باستعراض خطوات ووضع خطة 

مرشوع ملرشوع عاملي مشرتك، وإدخال بعض 
األدوات واملوارد التي تحتاج إليها لتتمكن من 

استخدامها يف عملية التخطيط. 

عليك أن تتذكر عند مراجعة خطوات وضع/
تطوير خطة املرشوع، أنك لن تبدأ املرشوع من 

الصفر. ففي هذه الوحدة سرتشدك الخطوات 
وإرشادات التعاون إىل سبل تحديد وتكييف 

مرشوع  آلي إيرن موجود عىل املركز التعاوين 
مبا يتالءم مع صفك.

تطوير خطة مرشوع 
كام يتم تخطيط  الدروس أو املناهج، هناك 

العديد من املسارات والخطوات لتخطيط 
املرشوع. صحيح أن العديد من املعلمني لديهم 

طرق مختلفة للتخطيط ألنشطة التعلم، إال 
أن الخطوات التالية سوف تساعدك عىل وضع 

أساس قوي لخطة عمل املرشوع وتوجيه عملك 
أثناء التخطيط مع معلمني من بلدان أخرى:

إبدأ من معايري املحتوى الخاص بك . 1
واملهارات املطلوبة يف مادتك التعليمية 

تصور فكرة مرشوعك. 2
طور السؤال القيادي . 3
اتخذ القرار بشأن املنتجات النهائية . 4

التعاونية الرئيسية 
شارك مرشوعك مع الجمهور املحيل . 5

والعاملي

عليك أن تأخذ  التعاون بعني االعتبار عندما 
تبدأ بتطوير أفكارك إلجراء مرشوع عاملي. 
وذلك لتعرف كيف ستتواصل مع املعلمني 
اآلخرين و سبل  التخطيط معهم  ألنشطة 

املرشوع واملنتجات النهائية معهم؟ كيف ومتى 
سيتعاون الطلبة ويتواصلون مع نظرائهم 

العامليني؟
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يف كل مرحلة من مراحل وضع/تطوير خطة املرشوع، عليك أن تتذكر أن 
الهدف ليس تصميم املشاريع الفردية وتبادلها ولكن الهدف هو التعاون 

مع الصفوف األخرى. عليك ايضا ان تتذكر أن مهمة آي إيرن يف كل 
مرحلة من مراحل التخطيط هي أن "نتعلم مع العامل، وليس عنه فقط."

إبدأ من املحتوى الذي تعلمه ومعايري مهارات    التعلم املطلوبة �	  
من بني الخطوات األوىل التي عليك أن تتخذها عند وضعك الرؤية 

ملشاركة صفك يف مرشوع عاملي هو أن تعكس أهدافك الصفية الحالية 
وربطها مبعايري التعلم ذات الصلة يف منهاجك الدرايس. ما هي املعايري 

التي تبدو لك كنقاط انطالق محتملة ألفكار ملشاريع عاملية؟ عىل سبيل 
املثال، إذا كانت املعايري ملادة الرياضيات تتطلب منك تعليم الرسوم 

البيانية ومهارات تحليل البيانات، فقد تفكر يف مرشوع يجمع فيه الطلبة 
املعلومات وينظمونها ويقدمونها مع أقرانهم تتمحور حول القضايا 
العاملية، من خالل حساب انبعاثات الكربون من آثار خطواتهم يف 

مرشوع بيئي، أو اختبار عادات األكل وتوزيع املواد الغذائية يف مرشوع 
األمن الغذايئ. من املهم عند دمج التكنولوجيا والحوار الرقمي /اإللكرتوين 

بني الثقافات يف املناهج الدراسية،   االستمرار يف الرتكيز عىل تصميم 
املرشوع الذي يعلم املفاهيم األساسية واملهارات املتضمنة يف معايري 

التعليم يف منهاجك.

أسئلة تطرحها لتحدد كيف سيلبي املرشوع العاملي أهداف التعلم:
ما هي متطلبات منهاجك؟ 	 
ما هو املوضوع من مواضيع املشاريع الثامنية يف الوحدة الثانية من 	 

الدليل تتقاطع/تتوافق مع معايري التعليم يف مادتك التدريسية؟ 
كيف تعتقد أن االتصاالت العاملية واملشاركة يف مرشوع تعاوين  	 

ميكنها تحسني طرق التدريس الصفية؟

عليك أن تتذكر أن مناهجك الدراسية و/أو املعايري الوطنية 
الخاصة بها قد تختلف اختالفا كبريا عن تلك لزمالئك املعلمني. 
عليك التمعن يف املهارات واملفاهيم املطلوبة من منظور أوسع 

ومحاولة إيجاد أهداف مشرتكة.

انتقل إىل منرب شبكة كريس ستيفينز للشباب أو منرب املعلمني 
عىل مركز آي إيرن التعاوين. هذه املنتديات هي  أماكن االلتقاء 
للمعلمني للتحدث معا، وبث اإلعالنات ونرش آخر املستجدات. 
كام أنها مكان لتبادل األفكار األولية للمرشوع من أجل العثور 

عىل أشخاص آخرين  قد يرغبون يف املساعدة عىل تطوير 
مرشوع. كام عليك أن تأخذ يف الحسبان الوصول إىل الرشكاء 

والزمالء الذين انت عىل اتصال معهم ضمن مساق التعلم 
املفتوح عىل شبكة  كريس ستيفينز للشباب عىل االنرتنت، 

واسألهم اذا يرغب أحدهم يف املشاركة يف املرشوع مع صفك.

تصور فكرة مرشوعك بعد التمعن يف معايري املحتوى للصف الذي تعلمه واملادة �	  
التي تدرسها، عليك استكشاف أفكار املشاريع التي تعالج املشاكل 

الحقيقية وترتبط بتلك املعايري. وتشمل أفكار املشاريع قيادة الطلبة 
نحو دراسة القضايا العاملية، وتحليل األحداث التاريخية أو التحقيق يف 

ظاهرة طبيعية. قد تكون املصادر التالية مبثابة نقطة إلهام لتطوير أفكار 
املشاريع:

املجتمع: انظر إىل قضايا العامل الحقيقي والتحديات التي تواجهه كنقطة 
انطالق لتطوير فكرة املرشوع. ما الذي يرتبط بحياة الطلبة ويثري 

اهتاممهم؟ ما هي القضايا املحلية يف املجتمع خارج أسوار املدرسة ؟ ما 
هي األحداث الجارية أو القضايا العاملية التي تؤثر يف حياة الطلبة؟ 

البحث عن مرشوع: انضم إىل مرشوع حايل يتناسب مع اهتامماتك، 
وأفكارك، ومعايريك. فمن خالل انضاممك ملرشوع قائم، ميكنك أن تصبح 

عىل الفور جزءاً من مجموعة تعاونية لها مصالح مشرتكة مثيلة. وهذا 
بدوره يلغي الحاجة إىل البحث عن رشكاء ويزيد من فرصة تفاعل الطلبة 

مع أقرانهم يف املرشوع. ميكنك البحث ضمن مجاالت مواضيع املشاريع 
املوجودة عىل شبكة كريس ستيفينز للشباب، وتحديد مرشوع قائم 

يجذب اهتامم صفك. الوحدة الثانية من هذا الدليل تعطيك ملحة عامة 
عن املشاريع القامئة ومشاريع إضافية ميكن العثور عليها عىل مركز آي 

إيرن التعاوين.

إيجاد الرشكاء: ابحث عن نقاط االلتقاء بني صفك وقضية ذات اهتامم 
محيل، واملحتوى الذي يجب أن تغطيه يف دروسك وما يقوم به اآلخرين 
من جميع أنحاء العامل. ان األمر ال يتعلق دامئا بإيجاد أشخاص ليعملوا 

معك عىل فكرة مرشوعك، ولكنه يتعلق بالعثور عىل نقاط اهتامم 
مشرتكة بني صفك وصفوف يف بلدان أخرى ملعالجة تحديات املجتمع 

وعمل مرشوع مثري لالهتامم. 

إبدأ من املحتوى الذي 
تعلمه ومعايري مهارات 

التعلم املطلوبة

اتخذ قرارا بخصوص 
املنتجات النهائية 

التعاونية 

إرشك الجامهري 
املحلية والعاملية

طور السؤال 
القيادي

تصور فكرة 
مرشوعك
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طور السؤال القيادي يساعد السؤال القيادي املعلمني والطلبة عىل الرتكيز بشكل �	  
أفضل عىل الهدف من عملهم ويعطي املرشوع طابع الحاجة له يف 

الحياة الحقيقية. إن إنشاء السؤال القيادي الذي سيتم اإلجابة عليه من 
خالل العمل يف املرشوع، سيساعد الطلبة عىل فهم الهدف من القيام 

ببعض املهام واألنشطة، وكيف يرتبط املرشوع بواحدا من تحديات العامل 
الحقيقي. وبالنسبة للمعلمني، فإن السؤال القيادي الجيد يوجه تخطيط 

الدرس ويجعل من السهل عىل الصفوف من مختلف البلدان ويف مختلف 
املواد مجال البحث بأن تركز عىل نفس املهمة املطلوبة. 

للمساعدة يف تطويرالسؤال القيادي مع فريق املرشوع الذي تعمل معه، 
استعرض هذه القامئة املرجعية للسؤال القيادي: 

السؤال ذي نهاية مفتوحة ويحتمل أكرث من إجابة واحدة؛  		ü
السؤال بسيط جدا بإمكان الطلبة أن يفهموه ولكن إجاباته   		ü

معقدة؛ )بسيط الفهم ومعقد اإلجابات(  
من أجل اإلجابة عىل السؤال القيادي، يحتاج الطلبة إىل تعلم   		ü

املحتوى واملهارات املوجودة  يف معايري التعلم  للامدة     
الدراسية؛   

صفوف أخرى تجيب عىل نفس السؤال أو سؤال شبيه به أثناء   		ü
العمل يف املرشوع املشرتك.  

هناك أنواع كثرية من األسئلة  ميكن أن تساعد عىل املحافظة عىل الرتكيز 
يف املرشوع وتوجيه  أسئلة الطالب. فقد يركز السؤال القيادي عىل حوار 
عاملي، أو مشكلة يجب حلها، أو ابتكار منتج جديد. وهنا بعض األمثلة 
ألسئلة قيادية  أنشأها املعلمون متعاونني يف ورشة عمل لشبكة كريس 

ستيفينز للشباب:
إذا كانت الكرة األرضية موزعة إىل حصص،   )كيف ميكننا ان 	 

نستخدم فقط حصتنا منها؟(
كيف ميكننا إحداث تأثري إيجايب عىل بيئتنا؟	 
كيف ميكننا تصور مجتمع سلمي وما هي الخطوات التي ميكننا 	 

اتخاذها لتعزيز السالم؟ 
كيف ميكن أن يساعدنا فهمنا ألنفسنا عىل فهم اآلخرين؟	 

باإلضافة إىل تواصلك عىل اإلنرتنت لبناء خطة املرشوع املشرتكة،
عليك ترتيب لقاء حي عىل اإلنرتنت للتواصل مع زمالئك املعلمني 

يف الوقت الحقيقي، لرمبا عرب سكايب- Skype أو أي  تطبيق 
آخر لالجتامع عربالفيديو املريئ الحي. كام عليك أن تأخذ بعني  

االعتبار  األداة التي ستستخدمها لتبادل الوثائق مثل محرر 
مستندات جوجل- Google Docs  والذي سوف يسمح لك 

ولزمالئك املتعاونني عىل إنشاء وتنقيح خطط املرشوع معا.

عليك اتخاذ قرار بشأن املنتجات النهائية    التعاونية�	  
عندما يتم تحديد املحتوى واملهارات التي يحتاج الطلبة إىل تعلمها، 

عليك األخذ بعني االعتبار ما هي األدلة التي ستثبت وتظهر أن الطلبة 
قد تعلموا املعارف واملهارات املطلوبة. إن من أكرث الطرق فعالية إلظهار 

تحقق نتائج التعلم هي املنتج النهايئ للمرشوع. إن املنتج النهايئ هو 
دليل عىل أن الطلبة قد حققوا معايري التعلم واألهداف الصفية وأجابوا 

عىل السؤال القيادي. كام انه يعطي الطلبة شعورا باإلنجاز وإظهار ما 
تعلموه يف الصف ألفراد األرسة واإلدارة املدرسية، وقد يكون لهذا املنتج 
مساهمة هادفة تدوم يف املجتمع. فاملنتجات النهائية ميكن أن تكون ما 

ينتجه الطلبة، مثل املقاالت، وأرشطة الفيديو، أو الفن، أو ميكن أن يكون 
ما يقوم به هؤالء الطلبة من األنشطة الخدمية أو العروض التقدميية.

يف املرشوع العاملي، يحدد املعلمون والطلبة املنتج النهايئ التعاوين 
الذي بتعاونهم  معا يكتمل إنتاجه.   فبدال من أن يكتب الطلبة هنا 

التقاريرعن منتجاتهم الفردية، فإنهم يعملون عىل منتج مشرتك يتطلب 
التفاعل والتواصل، وحل املشكالت الستكامل  إنجازهم للمنتج النهايئ. 

متنح املنتجات النهائية التعاونية الطلبة التأطري لسياق تفاعالتهم، وتسمح 
لهم بتحديد أهداف واضحة، وتوفر لهم الشعور الجامعي باإلنجاز  

مبجرد  إنتاجهم لعملهم املشرتك معا.

أفكار ملنتج نهايئ: 
تصميم املنتجات وتسويقها وبيعها لجمع التربعات من أجل قضية 	 

أو للمساهمة يف جهود مجتمعية؛ 
إصدار نرشة طالبية مشرتكة أو مجلة أو مختارات أدبية؛ 	 
إنتاج أفالم وثائقية  إلظهارها يف مهرجان السينام العاملي؛ 	 
كتابة تاريخ املجتمعات املحلية يف جميع أنحاء العامل ونرشها يف 	 

كتاب؛ 
إنشاء املقاالت املصورة ملشاركتها عىل موقع إلكرتوين عىل شبكة 	 

االنرتنت، والتقاويم املطبوعة أو اإللكرتونية والتي تضم بعض الصور 
عىل تواريخ محددة ترتبط مبناسبات معينة، الخ 
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حاول تجنب وضع خطة املرشوع كاملة  قبل أن  تشاركها مع 
املعلمني اآلخرين. بدال من ذلك، عليك أن تهدف إىل استكامل 
الخطة بالتعاون معهم خطوة بخطوة. وباملثل، ال تدع الطلبة 

ينتجون املشاريع النهائية  مبعزل عن أقرانهم العامليني.  بدالً من 
ذلك، عليك اختيار وتحديد أفكار ملنتج نهايئ يجب عىل الطلبة  

العمل عىل استكامله  جنبا إىل جنب مع أقرانهم العامليني .

حاول تجنب وضع خطة املرشوع كاملة  قبل أن  تشاركها مع 
املعلمني اآلخرين. بدال من ذلك، عليك أن تهدف إىل استكامل 
الخطة بالتعاون معهم خطوة بخطوة. وباملثل، ال تدع الطلبة 

ينتجون املشاريع النهائية  مبعزل عن أقرانهم العامليني.  بدالً من 
ذلك، عليك اختيار وتحديد أفكار ملنتج نهايئ يجب عىل الطلبة  

العمل عىل استكامله  جنبا إىل جنب مع أقرانهم العامليني .

تخطيط وعقد ورشات العمل )حل النزاعات، وإعادة التدوير( 	 
للطلبة األصغر عمرا يف املجتمع؛ 

إنشاء معرض فن عاملي؛ 	 
عمل جهود مشرتكة لجمع التربعات أو حمالت توعية عامة ملعالجة 	 

قضية شائعة )مثل التلوث والجوع(.

إرشاك الجامهري املحلية والعاملية  إن إرشاك األقران العامليني وأعضاء املجتمع املحيل وغريهم من �	  
الناس يف العامل من خارج غرفة الصف يجعل من املرشوع أكرث جدوى 
وأصالة.  مجرد ما يقرر الطلبة املنتجات التعاونية النهائية ملرشوعهم، 

عليك األخذ باالعتبار من سترشك معك يف املرشوع من خارج غرفة 
الصف يف مجال البحث والتخطيط و/ أو عرض املنتج النهايئ. عليك 

االهتامم بالتخطيط لكيف سوف تتواصل مع األقران العامليني، وإرشاك 
املجتمع املحيل:

من الذي ستتواصل معه أنت وطلبتك خارج غرفة الصف ومتى؟ 	 
 كيف سينخرط الطلبة مع أقرانهم العامليني كجمهور مشارك يف 	 

جميع مراحل املرشوع؟ 
كيف سيستفيد الطلبة من املوارد وينخرطون مع مجتمعهم املحيل؟	 

"إن وجود نتائج حقيقية ألحد املشاريع التي ميكن أن 

يتعاون الطلبة يف العمل عليها معا؛ وليس فقط أن تقدم 

كل مجموعة عملها للمجموعة األخرى؛ يقوي الصالت 

والروابط بني الشباب." 

~ كاثرين، معلم صف، والية ميسوري
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مثال لخطط املرشوع 
توضح األمثلة التالية كيف خططت بعض املجموعات من املعلمني للبدء يف مرشوع عىل شبكة كريس ستيفينز للشباب عىل املركز التعاوين آلي إيرن. 
بينام تطور خطتك للمرشوع مع معلمني من دول أخرى، عليك أن تتذكر اختيار مرشوع قائم من مشاريع آي إيرن التعاونية لالنضامم إليه. يف األمثلة 

التالية، سوف ترى اسم ملرشوع قائم من مشاريع آي إيرن التعاونية يليه خطة عمل املجموعة وكيف  ستطبق املرشوع يف الغرفة الصفية.

مرشوع آي إيرن: كل يوم هو يوم األرض
انها بيئتك

Every Day is Earth Day

فكرة املرشوع: يلعب الطلبة دور النشطاء يف املجتمع لحل املشاكل البيئية يف 
مناطقهم. 

حل مشكلة تلوث املياه. 1
املحفاظة عىل شجرة األرغان)Argan Tree ( من االنقراض. 2
خفض مستوى التلوث عىل الشاطئ. 3
رعاية األشجار يف مناطقهم. 4

السؤال القيادي: كيف ميكننا إحداث تأثري إيجايب عىل بيئتنا؟ 

مهارات املحتوى واملعايري: الرتبية الوطنية: موقف إيجايب تجاه البيئة؛ تعلم الكتابة: 

كتابة املقاالت املقنعة؛ التكنولوجيا: التصوير وانتاج الفيديوهات، ومهارات 
الحاسوب.

املنتج النهايئ التعاوين: الفيديوهات وامللصقات والعروض التقدميية. 
الجمهور املحيل والعاملي: اآلباء واألمهات واملعلمني والناشطني يف مجال البيئة، واملدارس األخرى من نفس املنطقة التعليمية.

مرشوع آي إيرن: مرشوع مواطن املستقبل 
دعونا نكافح من أجل السالم 
 Future Citizen Project

فكرة املرشوع: أن يضع الطلبة تعريفا عن ماذا يعني  أن يكون لديهم مجتمعا 
يتمتع بالسالم وتحديد دورهم كمواطنني منخرطني ومسؤولني عن تعزيز السالم 

داخل املجتمع. 

السؤال القيادي: كيف ميكننا تصور مجتمع سلمي وما هي الخطوات التي ميكننا 
اتخاذها لتعزيز السالم؟ 

مهارات املحتوى واملعايري: الحاكمية املحلية والسياسة العامة والكتابة الجدلية. 

املنتج النهايئ التعاوين: بيان رؤية ملجتمع سلمي وخطط عمل لتعزيز السالم.

الجمهور املحيل والعاملي: قادة وأعضاء املجتمع املحيل والطلبة األصغر سنا.
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مرشوع آي إيرن: آثار أقدامنا، مستقبلنا 
هل تكفينا الكرة األرضية الواحدة؟

 Our Footprints, Our Future?
  Is One Earth Enough!

فكرة املرشوع: سيقوم الطلبة بتحديد 
بصمتهم البيئية والبحث عن طرق للتقليل 

منها.

السؤال القيادي: كيف ميكننا أن نستخدم 
فقط حصتنا يف األرض ؟ 

مهارات املحتوى واملعايري: النظم البيئية وتغري 
املناخ واملشاريع البحثية. 

املنتج النهايئ التعاوين: تصميم املدينة الخرضاء. 

الجمهور املحيل والعاملي: مسؤولني حكوميني يف املدينة واإلدارة املدرسية ووسائل اإلعالم 
وأهايل الطلبة .

الخطوات املقبلة 
يف هذه الوحدة، استعرضنا بعض نقاط االنطالق والخطوات األوىل لبداية مرشوع عاملي. باتباعك 

إرشادات التعاون يف كل خطوة سرتى منو خطتك للمرشوع من خطة لصف فردي إىل خطة 
مرشوع مشرتك مبا يف ذلك صفوف متعددة حول العامل. ومبجرد انتهاءك من تحديد فكرة مرشوعك 

والسؤال القيادي واملنتج النهايئ التعاوين، ستحتاج إىل تخطيط أنشطة التعليم والتعلم اليومية 
لتقودك إىل هدفك النهايئ.

كام وضحنا يف هذه الوحدة أنه يجب عليك التواصل مع املعلمني من جميع أنحاء العامل والعمل 
معهم  عىل تطوير املكونات الرئيسية ملرشوعكم املشرتك، فيجب علينا أن نذكر أن بعض التدريس 

الصفي اليومي واألنشطة ميكنك التخطيط لها عىل أساس فردي. من أجل املزيد من التخطيط 
ألنشطتك اليومية، بإمكانك مراجعة وحدة املوارد اإلضافية يف هذا الدليل حيث تتوفر أدوات تدعم 

تخطيطك للدروس.

ستساعدك الوحدات القليلة املقبلة عىل إعداد طلبتك للتعاون مع أقرانهم العامليني، والتخطيط 
لكيفية إنخراط الطلبة مع املجتمعات املحلية والعاملية، والعمل نحو تقديم املنتجات النهائية 

وعرضها.

توضح الخطط التكاملية لدمج مشاريع آي إيرن 
يف املناهج الدراسية كيف ميكن أن يوائم املعلمني 

مشاريعهم ومحاذاتها مع  املعايري الوطنية: 
http://us.iearn.org/projects/curriculum-

integration-toolkit/integration-plans
وتتوفر العديد من أشكال تخطيط املشاريع عىل 

املوقع اإللكرتوين ملعهد باك للتعليم: 
http://www.bie.org/tools/freebies

باالعتامد عىل  بحثك عن مرشوع  واتصاالتك مع 
املعلمني اآلخرين، عليك أن تقوم بالعصف الذهني 

لخطة العمل الخاصة بك من حيث: 
معايري املحتوى واملهارات: ما هي املعايري التي . 1

تستهدفها بالتحديد يف مرشوعك؟ 

فكرة املرشوع: ما هو املرشوع الذي ستنضم . 2
إليه؟ 

السؤال القيادي:  ما هو السؤال الذي يسعى . 3
مرشوعك لإلجابة عليه؟ 

املنتج النهايئ التعاوين: ما هي املنتجات . 4
والعروض النهائية التي سيكملها الطلبة؟ كيف 
سيعمل طلبتك مع الطلبة اآلخرين من البلدان 

األخرى عىل املنتج النهايئ؟ 

الجمهور املحيل والعاملي: كيف سيشارك الطلبة . 5
منتجهم النهايئ مع أقرانهم العامليني واملجتمع 

املحيل؟
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الوحدة الخامسة

املشاركة واالنخراط يف

 حوار إلكرتوين

ما هي املواطنة الرقمية )املواطنة العاملية( . 1
وكيف ميكنني تعزيزها بني الطلبة؟

كيف ميكنني إعداد الطلبة للتعاون بني . 2
الثقافات؟

 
كيف ميكنني إعداد الطلبة لالنخراط يف . 3

تواصل فعال عرب اإلنرتنت؟

قبل أن يبدأ طلبتك باالنخراط والتواصل مع 
أقرانهم حول العامل  عرب االنرتنت، من املهم أن 

تأخذ بعني االعتبار أن هناك بعض التحديات 
التي قد تنشأ أثناء التواصل عرب اإلنرتنت والتي 
يجب أن تكون عىل وعي بها ،  وكيف ميكنك 

تعزيز املواطنة الرقمية بني الطلبة.  ستتعلم يف 
هذه الوحدة  كيف تهيئ الطلبة للتعاون عرب 
الثقافات، واالنخراط يف التواصل عرب اإلنرتنت 

بشكل مسؤول وفعال لضامن خربة هادفة 
وذات مغزى للمرشوع التعاوين العاملي.

ما هي املواطنة الرقمية؟ 
يف عامل اليوم املتزايد اتصاله ببعض، جميع 
الطلبة تقريباً يستخدمون اإلنرتنت بانتظام 

لتبادل املعلومات واسرتجاعها؛ فهم يتفاعلون 
مع اآلخرين عىل االنرتنت مام يجعل منهم 

مواطنني رقميني. فاملواطنة الرقمية هي 
املصطلح الذي يستخدم لوصف القواعد 

السلوكية الستخدام التكنولوجيا بشكل الئق 
ومبسؤولية ،وتعليم املستخدمني قواعد املواطنة 

الصالحة عىل االنرتنت مثل آداب الربيد 
اإللكرتوين، وحامية املعلومات الخاصة والبقاء 

آمنني عىل االنرتنت. إن االنفجار العاملي يف 
الربط اإللكرتوين وتوفر املنابر املتاحة عىل 
االنرتنت، زاد من الحاجة إىل رضورة متكني 
الطلبة ليصبحوا مواطنني رقميني مسؤولني. 
كرتبوي، من املهم أن تفكر كيف ميكن أن 

يتعلم طلبتك حامية أنفسهم عىل االنرتنت، وأن 
يكون كل منهم عىل قدر من الثقة واملسؤولية 

عن نشاطاتهم عرب االنرتنت.

ويشمل تعليم الطلبة كيف يصبحوا مواطنني 
رقميني جيدين عىل تعليمهم كيف يزيدون 

تفاعالتهم عىل االنرتنت ليتسنى لهم الحصول 
عىل أقىص حد من االستفادة من خرباتهم 

التعاونية ويصبحوا قادة يف مجتمعاتهم الرقمية 
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عىل اإلنرتنت. فالكثريمن الشباب اليوم غالبا ما يتواصلون عرب اإلنرتنت 
فقط مع اآلخرين الذين يشاركونهم نفس االهتاممات ووجهات النظر 

املامثلة لهم، ولكن من املهم أيضا أن يشارك الشباب يف حوارات رقمية 
مع أقرانهم الذين قد تكون وجهات نظرهم وآرائهم مختلفة عن آرائهم. 

عند  مشاركة الطلبة يف املشاريع التعاونية العاملية عىل االنرتنت تتوفر 
لهم الفرصة لتحدي بعضهم البعض يف بيئة آمنة وداعمة لتوسيع وجهات 
نظرهم، واألخذ بعني االعتبار أن هناك سبل مختلفة للتعامل مع القضايا 

واملشاكل.

وباختصار، تنطوي املواطنة الرقمية املسؤولة عىل: 
استخدام اإلنرتنت والتكنولوجيا بشكل آمن وفعال؛ . 1
اتخاذ قرارات جيدة واظهار التأدب الالئق عىل االنرتنت؛ . 2
مشاركة ذات مغزى مع اآلخرين واحرتام االختالفات.. 3

االنخراط يف الحوار الرقمي: نيتيكيت )آداب اإلنرتنت(
نيتيكيت- آداب اإلنرتنت، هو مصطلح يجمع بني " اإلنرتنت " و " اآلداب 
" ، ويستخدم لوصف االتصال املناسب عىل شبكة اإلنرتنت. عليك اتخاذ 

خطوة هامة إلعداد الطلبة للحوار الرقمي، وهو التأكد من أنهم يفهمون 
أن االتصال غري املتزامن مع أقرانهم عرب اإلنرتنت يختلف عن التواصل 

وجها لوجه يف نفس اللحظة. ففي االتصاالت غري املتزامنة، ليس بالرضورة 
أن يكون املشاركني يف املرشوع  يتواصلون عرب االنرتنت يف نفس الوقت. 

فبدال من ذلك، ميكن أن تقوم كل مجموعة من كل بلد بنرش مساهامتها 
عىل منرب املناقشات يف املركز التعاوين آلي إيرن يف أي وقت تكون فيه 
االنرتنت متاحة لهم ومن ثم يعودون ملنرب املناقشات  ليطلعوا ويقرأوا 

التعليقات التي كتبها اآلخرين عىل ما نرشوه عىل املنرب واإلجابة/الرد عىل 
التعليقات واألسئلة املنشورة من قبل املشاركني اآلخرين. هذا النوع من 
االتصال غري املتزامن له وضع مفيد بشكل خاص حيث يراعي الفروقات 
يف التوقيت بني املناطق الزمنية املختلفة يف أنحاء العامل ألنه من الصعب 
عىل جميع املشاركني أن يكونوا متواجدين عىل اإلنرتنت يف نفس الوقت. 

وبالرغم من ذلك، فيمكن أن يكون هناك أيضا تحديات مع هذا النوع 
من االتصاالت. فعىل الطلبة أن يتعلموا أن هناك بعض التأجيل أحيانا و 

قد يكون من الصعب يف أحيان أخرى الحصول عىل إجابات أو توضيحات 
برسعة. لذا، فمن املهم تعليم الطلبة كيف ينرشون الرسائل املناسبة  عىل 

االنرتنت بالتفصيل ويف الوقت املناسب.

غالبا ما يفيد أن تناقش مع الطلبة ما الذي يشكل التواصل املناسب 
عرب اإلنرتنت برأيهم، بإمكان الطلبة مناقشة كيف ترتبط قضايا مثل 

الخصوصية، والعنف املدريس، واللغة، الخ ، بأنشطتهم عىل االنرتنت.  
هناك العديد من املعلمني يطلبون من طلبتهم كتابة قامئة من القواعد 
ونرشها أو إنشاء عقد يربم بينهم للموثوقية واملساءلة. )انظر يف امللحق 

-1 املوارد- العقد بني األصدقاء آلي إيرن(.

نصائح لنرش آمن وذيك عىل االنرتنت
عليك ان تتذكر، أنك مبجرد ما تنرش أي يشء عىل االنرتنت 	 

سيبقى هناك إىل األبد.
عليك احرتام خصوصية اآلخرين وخصوصيتك )يجب أن 	 

تكون حذرا بشأن مشاركتك ألرقام الهواتف أو العناوين عىل 
اإلنرتنت(.

عليك ان تتذكر انك عندما تنرش فأنت متثل نفسك 	 
ومدرستك ومجتمعك وبلدك.

عليك املحافظة عىل التواصل اإليجايب والبناء وأن تكون عىل 	 
وعي كاف بالقوة املكنونة يف كلامتك.

الشخص عىل الطرف اآلخر من االتصاالت الرقمية ال ميكنه 	 
أن يرى تعابري وجهك أو سامع صوتك، لذا فعليك وصف 
الحالة العاطفية )الحزن، الفرح ..الخ( أو استخدام الرموز 

اإلنفعالية للتعبري عن لهجة الرسالة لتجنب سوء الفهم.

بناء العالقات التعاونية عىل االنرتنت 
جانب آخر مهم من االنخراط يف الحوار الرقمي هو تعلم كيفية بناء 
عالقات إيجابية مع الرشكاء عرب اإلنرتنت، وتحديدا عند العمل عىل 

مشاريع تعاونية. فعندما يظهر الطلبة االحرتام ويبنون الصالت والوئام 
ويزرعون الصداقات مع أقرانهم عرب اإلنرتنت تجدهم أكرث انخراطا 

ويخوضون تجربة تعاونية مشرتكة  أكرث إثراءا.

عندما يؤكد املعلمون عىل السامت الشخصية للتواصل العاملي من 
طالب- إىل- طالب عرب اإلنرتنت ، فإن الطلبة سيفكرون أكرث بشأن األفراد 

أو املجموعات عىل الطرف اآلخر من التبادل االفرتايض. فعىل سبيل 
املثال، العديد من املعلمني يطلبون من طلبتهم كتابة الرسائل للتعارف 

والرد عىل الرسائل والصور من الطرف االخر عرب اإلنرتنت، أو ترتيب لقاء 
مريئ عرب اإلنرتنت مع الصفوف الدراسية األخرى املشاركة قبل البدء يف 
مرشوعهم التعاوين املشرتك. وكنتيجة لذلك، فإنه عىل األرجح أن يطور 
الطلبة وينرشون تعليقات وأسئلة ومواد سمعية ومرئية وسمعبرصية 
مدروسة وجاذبة للنقاش ملشاركتها مع رشكائهم املتعاونني معهم من 

الطلبة. وكذلك من املهم أن نؤكد عىل املسؤولية امللقاة عىل عاتق الطلبة  
للرد عىل التعليقات واألسئلة، واملواد السمعية واملرئية والسمعبرصية 
التي نرشها أقرانهم عىل االنرتنت. وكام هو الحال يف أي عالقة، يجب 

أن يكون هناك أخذ وعطاء. إن املشاريع التعاونية الجارية تشتمل عىل 
تبادل من-إىل يف كال االتجاهني بني املشاركني يف املرشوع بدال من نرش 

سلسلة من الرسائل باتجاه واحد.
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أفضل املامرسات للتفاعل النوعي عىل املنرب عىل اإلنرتنت

االستجابة بشكل مستمر
بشكل عام يفضل التشجيع عىل النرش عىل اإلنرتنت بشكل مستمرإىل حد كبري لضامن استمرارية الحوار وتوفري الفرصة للطلبة للتعاون عىل 

نتائج املرشوع ومنتجاته، وهذا سيعني الكثري لطلبتك واملشاركني اآلخرين يف املرشوع حيث سيجعلهم يشعرون بأنهم ال زالوا مرتبطني مع 
بعضهم البعض وصوتهم مسموع.

النوعية مقابل الكمية
تذكر انه من أجل ضامن جودة عملية التعلم واملنتجات النهائية يف املرشوع، فمن الرضوري أن يتعلم الطلبة االستثامر يف الوقت يف التحضري 

ملراسالت تنم عن عمق يف التفكري ، وموضوعية ، ومناسبة للموضوع قيد البحث قبل نرشها. فقد تويص الطلبة القيام مبا ييل:
محاولة إعادة صياغة التعليقات التي ينرشها أقرانهم ليك يعرفوا أنهم قد استمعوا لهم وفهموا محتوى رسالتهم	 
إخبار أقرانهم أن رسالتهم جعلتهم يفكرون، و/أو االعرتاف بقيمة أي من التفاصيل التي وردت  فيها أو أنها كانت مفيدة لهم بشكل 	 

خاص.
وصف املشاعر التي انتابتهم عندما قرأوا الرسالة وكيف تأثروا بها	 

أوجد الوقت والروتني
إن التنظيم وإدارة الوقت هام حاسمني ألي مرشوع وهذا يتضمن جدولة الوقت املناسب لتحضري املادة التي ستنرش عىل اإلنرتنت وموعد 

نرشها والرد عىل التغذية الراجعة  التي ترد من اآلخرين عليها.

تشجيع طرح األسئلة والتفكري الناقد
عليك تذكري الطلبة أن عليهم أن يتخيلوا هذا التبادل كمحادثة شفهية . ما هو الشيئ املفقود أو الذي يجب أن يتم توضيحه )العواطف 

ونربة الصوت والتعاطف(؟ ما الشيئ الذي هم بحاجة ملعرفة املزيد عنه؟ هل بإمكانهم  طلب املساعدة بخصوص شيئ محدد أو عمل ما؟ 
إضافة عىل مدخالت نشاطات املرشوع؟  عليك تعليم الطلبة كيف يطرحون األسئلة،  والترصيح باإليجابيات وتقديم تغذية راجعة بناءة )مثل 

يعجبني تعليقك بسبب... أتساءل ملاذا وكيف ...(
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التعاون املشرتك بني الثقافات
باإلضافة إىل النظر بعناية يف كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل فعال 

ومامرسة آداب االستخدام الجيد لإلنرتنت، فإن الطلبة بحاجة ألن يتعلموا 
كيف يكونوا مواطنني رقميني يف عامل العوملة اليوم إىل جانب حاجتهم إىل 
تطوير مهارات التواصل بني الثقافات. ويف أي مرشوع عاملي عرب اإلنرتنت، 
قد يتفاعل الطلبة مع نظرائهم من العديد من الدول والثقافات املختلفة، 

لذا فمن املهم إعدادهم لتوسيع مداركهم واألخذ بعني االعتبار كيف 
ميكن أن يتصور اآلخرون من جميع أنحاء العامل سلوكهم عىل اإلنرتنت.

ألن الناس قد يرون العامل بطرق تختلف اختالفا جوهريا أو قد يترصفون 
بشكل مختلف عىل أساس قيمهم ومعتقداتهم، فإنه من السهل  إساءة 

تفسري سلوك بعضهم البعض يف تواصلهم مع مختلف الثقافات. إن العمل 
عرب الثقافات هو عملية معقدة وفهم السياق هو الجوهر. وإلبعاد 
طلبتك وضامن تجنبهم سوء فهم سلوك اآلخرين، عليك تشجيعهم 

عىل محاولة رؤية العامل من وجهة نظر أخرى. كام يجب أن تذكرهم 
بأن التفاهم واحرتام االختالفات الثقافية ميكن أن يؤديان إىل مزيد من 

االنسجام يف املدرسة، واملجتمع، وعىل املستوى العاملي.

إن واحدا من أهم جوانب العمل املشرتك بني الثقافات، هو امتالك الفرد 
لفهم شامل لثقافته وكيف أنها تشكل طريقة تفكريه وسلوكه يف هذا 

العامل. لذا نجد الطلبة الذين هم عىل بينة ووعي بالخصائص واملعايري 
الرسمية وغري الرسمية لثقافتهم يكون لديهم إطارا مرجعيا يساعدهم 

عىل التفكر يف كيفية تفسري سلوك اآلخرين.

"الثقافة هي مثل جبل الجليد. بعض الجوانب واضحة، 

والبعض اآلخر تحت السطح ال نراه. فالجوانب غري املرئية 

هي التي تؤثر وتسبب الجوانب املرئية. 

~مقتبسة من الدليل الصفي لبناء الجسور نحو التفاهم بني الثقافات لفيلق السالم

الطعام

األدب

األلعاب

االحتفاالت

املعتقدات

مفهوم التواضعالتحكم باملشاعر

األخالق التنافس مقابل التعاون

أمناط التواصل

التعامل مع الفراغ املكاينمفهوم الوقت

القيم

الجوانب املرئية للثقافة

الجوانب غري-املرئية للثقافة

اللغة املوسيقى

الفن املريئ
الشعائر

اللباس

كيف ميكن للجوانب "غري-املرئية" للثقافة أن تؤثر يف التواصل عرب اإلنرتنت بني األقران العامليني؟
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تحضري الطلبة لالتصال عرب اإلنرتنت 
معظم الطلبة لن تكون هذه هي املرة األوىل التي يتفاعلون فيها مع 

اآلخرين عرب اإلنرتنت. ومع ذلك، فقد تكون هذه هي املرة األوىل التي 
يتم التفاعل فيها مع اآلخرين عرب اإلنرتنت ضمن السياق التعليمي. إن 

التحدي الحقيقي للمعلمني ال يكمن بالرضورة يف تعليم الطلبة كيف 
يستخدمون األدوات التكنولوجية للتفاعل عىل االنرتنت ولكنه يكمن 

يف كيفية استخدام هذه األدوات لتحقيق األهداف التعليمية. يف مجال 
التعلم املبني عىل املرشوع، يعترب إرشاك الطلبة يف حوار رقمي يدفعهم 
نحو إمتام إنجاز املنتج النهايئ من أكرث الطرق نجاحا لالستخدام الفعال 

للتكنولوجيا.

هناك طريقة أخرى ذكية إلعداد املشاركني وهي بإبقاء الوالدين عىل 
اطالع وضمن ما يدور من أحداث. وقد يكون من املفيد إبالغ أولياء 

األمور أن الطلبة سيشاركون يف التعاون العاملي مع أقرانهم من جميع 
أنحاء العامل. وهذا ميكن أن يأخذ أشكاال عدة فقد متتد من املكاملات 

الهاتفية إىل الرسائل أو يف بعض الحاالت، توزع عىل الطلبة مناذج لطلب 
اإلذن من الوالدين ألخذ موافقتهم عىل استخدام أبنائهم للتقنيات 

التفاعلية. كام  قد ترغب يف التواصل مع اإلدارة املحلية يف منطقتك 
وتشاركهم خططك بحيث ميكنك إنشاء قاعدة محلية من الدعم والتوعية 

لهذا النوع من األعامل املبتكرة.

استخدم األنشطة الصفية إلعداد طلبتك  
ستجد الحقا بعض األمثلة لنشاطات وأسئلة ميكنك القيام بها مع طلبتك 

إلعدادهم لالنخراط مع أقرانهم يف أنشطة املشاريع عىل اإلنرتنت 

التدريب عىل االتصال مع اآلخرين عرب اإلنرتنت 
سيقوم الطلبة مبحاكاة حوار رقمي من خالل تبادل االتصاالت من دون 
رؤية أو سامع بعضهم البعض. ومن ثم سيقومون بتأمل التجربة التي 

مروا بها ومناقشة سوء الفهم املحتمل عرب اإلنرتنت. 
قسم الطلبة إىل أزواج واطلب منهم الجلوس وظهورهم لبعضهم . 1

البعض.

اطلب من الطلبة البدء يف إجراء محادثة عن طريق مترير رسالة . 2
مكتوبة بخط اليد ذهابا وإيابا. قد تكون املحادثات عن أي موضوع 
مثل وصف لكيف قضوا عطلة نهاية األسبوع، أو رشح  لكيفية لعب 

لعبة ما، أو الحديث عن كتاب أو فيلم، الخ.
اجمع الصف معا بكامله مرة أخرى، وناقش مع الطلبة ماذا نجح يف . 3

هذه املحادثة أو ما الذي مل ينجح يف االتصاالت. ناقش معهم سبل 
جعل االتصاالت تعمل بشكل أفضل.

قم بعمل قامئة من املبادئ التوجيهية لالتصال عرب اإلنرتنت والحوار . 4
الرقمي للصف بأكمله.

الرسائل الرتحيبية
قدم صفك ملجتمعهم العاملي عىل اإلنرتنت مقرونا برسالة ترحيبية.

اطلب من الطلبة كتابة منوذج رسالة ترحيبية لتقديم الصف . 1
ومشاركة اهتامماتهم يف املرشوع.

وزع الطلبة يف أزواج واطلب منهم تبادل الرسائل والحصول عىل . 2
ردود فعل من أقرانهم.

ناقش النتائج، آخذا بعني االعتبار العديد من الجوانب املهم توفرها . 3
يف الرسالة التقدمية مثل الرتويسة، موضوع الرسالة، واملحتوى، 

والتحية/ الخامتة، واإلمالء/النحو،..الخ.
أكتب الرسالة )الرسائل( الختامية وبعد ذلك انرشها عىل منرب . 4

املرشوع املناسب يف آي إيرن أو يف منرب املناقشة عىل شبكة كريس 
ستيفينز للشباب يف مركز آي إيرن التعاوين.

ما هي ثقافتي؟ 
قسم الطلبة إىل مجموعات صغرية واطلب منهم استكامل ورقة . 1

العمل "املالمح الثقافية لفيلق السالم" )Peace Corps(  املأخوذة 
من الدليل الصفي لبناء جسور السالم لفيلق السالم )انظر امللحق 

-1موارد إضافية(. 
اجمع كافة املجموعات معا مرة أخرى ملقارنة النتائج ومناقشة . 2

أوجه الشبه واالختالف حتى التي توجد داخل الثقافة الواحدة، 
وأهمية فهم تأثري العدسة الثقافية الخاصة بكل فرد.
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نصائح عملية للتواصل الدويل عرب اإلنرتنت

ال تفرتض أنك تعرف ما إذا كان الشخص ذكرا أو أنثى فقط من االسم األول.. 1

جميع البلدان تقريبا تستخدم النظام املرتي للقياس. قم بتحويل القياسات إىل . 2
www.sciencemadesimple.com /(   النظام املرتي باستخدام املوقع اإللكرتوين

) conversions.html

قد يحتاج الطلبة يف البلدان األخرى لرتجمة الرسائل املكتوبة باللغة اإلنجليزية، لذا . 3
عليك أن تحاول تجنب اإلفراط يف استخدام اللهجة العامية. إذا استخدمت تعابري 

عامية ، فيجب عليك أن تتأكد من رشح معنى التعبريات التي استخدمتها.

تذكر أن كلامتك قد تفرس أو ترتجم حرفيا. هل ميكنك أن تتخيل كيف سيفكر أحدهم . 4
عندما تكتب بالعامية أن "شعرك اشقر قذر؟"-“dirty blond hair?”  فهي تعني 

شعر أشقر غامق!

حاول أال تستخدم االختصارات وإذا استخدمتها عليك توضيحها.. 5

تذكر أن معظم دول العامل تستخدم توقيت 24 ساعة. فالثالثة بعد الظهر تكتب . 6
15:00

معظم البلدان تكتب التاريخ بدءا باليوم ثم الشهر ثم السنة أو حتى السنة، اليوم وثم . 7
الشهر بدال من كتابته الشهر ثم اليوم والسنة. عليك كتابة اسم الشهر لتتفادي اللبس.

عليك أن تتذكر أن القارئ ال ميكنه رؤية وجهك، لذا يجب أال تفرتض أنهم يعرفون . 8
اللحن يف كالمك أو الشعور يف رسالتك. استخدم الرموز العاطفية ) الوجوه املبتسمة 
وغريها من الرموز ( وعالمات الرتقيم للتأكيد عىل أجزاء من رسالتك ونقل مشاعرك.

عليك تجنب السخرية. فيمكن أن تفرس أحيانا حرفيا وبالتايل يساء فهمها.. 9

معظم دول العامل تتعلم اللغة االنجليزية باللهجة الربيطانية بدال من اللغة اإلنجليزية . 10
 colour   أو لون  centre بلهجة الواليات املتحدة األمريكية. فهناك كلامت مثل مركز

قد تبدو أخطاءا إمالئية، ولكنها يف الواقع صحيحة ألقرانك.

الخطوات املقبلة 
يف هذه الوحدة، تعلمت عن املواطنة الرقمية وكيف تدعم االتصاالت الهادفة  ذات املغزى  

السلوك املسؤول عىل االنرتنت بني الطلبة. كام تم تزويدك ببعض النصائح، واألنشطة، وغريها 
من املوارد ملساعدة الطلبة ليصبحوا أكرث استعدادا لالتصال والتواصل عرب االنرتنت والتعاون بني 

الثقافات.  الوحدة املقبلة  ستزودك مبعلومات عن دمج التكنولوجيا، مثل مركز آي إيرن التعاوين 
وأدوات تكنولوجية أخرى والتي تسمح لك باالتصال والتعاون مع اآلخرين، وتعزيز وتحسني 

تجربتك التعاونية العاملية عىل االنرتنت خالل كل مرحلة من مراحل مرشوعك.

عليك األخذ بعني االعتبار الطرق املمكن استخدامها 
لتحضري طلبتك لالنخراط يف حوار الكرتوين:

قبل أن تبدأ مرشوعك، هل يوجد اسرتاتيجية . 1
واحدة أو نشاط واحد ممكن أن تستخدمه 

إلعداد طلبتك للتواصل بني الثقافات؟
هل يوجد اسرتاتيجية معينة ميكنك استخدامها . 2

مع طلبتك لتيسري املواطنة الرقمية والتواصل 
عرب اإلنرتنت؟

املواطنة الرقمية/نتيكيت:
www.edutopia.org/blog/film-festival-digital-

 citizenship

 اتيكيت النرش عىل اإلنرتنت: 
 www.edutopia.org/netiquette-guidelines

:Understanding
 التفاهم املتبادل بني الثقافات

بناء الجسور: الدليل الصفي نحو التفاهم املتبادل بني 
الثقافات لفيلق السالم: 

http://www.peacecorps.gov/wws/classroom/
/publications/building-bridges

الثقافة مهمة: الكتاب العميل للتبادل الثقايف لفيلق 
السالم:

http://www.peacecorps.gov/wws/classroom/
/publications/culture-matters
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الوحدة السادسة

استخدام أدوات التكنولوجيا يف

 عمل املرشوع

ملاذا يجب عيل استخدام التكنولوجيا . 1
يف الصف وما هي املهارات التي سوف 

يتعلمها طلبتي؟

كيف ميكنني استخدام مركز آي إيرن . 2
التعاوين ملرشوعي عىل شبكة كريس 

ستيفينز للشباب؟ 

ما هي األدوات التكنولوجية األخرى التي . 3
ميكنني استخدامها يف مرشوعي؟

يف هذه الوحدة، ستستكشف أهمية دمج 
التكنولوجيا يف النشاطات الصفية ومراجعة 

العديد من املعايري الدولية ملهارات التكنولوجيا. 
كام ستتعلم كيف تستخدم مركز آي إيرن 

التعاوين، وهو منرب عىل االنرتنت ملشاريعك 
ضمن شبكة كريس ستيفينز للشباب، إىل جانب 

أدوات أخرى ميكن أن تعزز العمل يف املرشوع.

مهارات ومعايري التكنولوجيا
إن طبيعة املشاركة يف املشاريع التعاونية 

الدولية تفرض علينا تلقائيا استخدام 
التكنولوجيا، خاصة تكنولوجيا الويب 2.0 

التفاعلية، لتسهيل العمل والتعاون يف املرشوع. 
إن العديد من معايري التعليم الوطنية تشتمل 

حاليا عىل مهارات التكنولوجيا كاستجابة 
ملتطلبات التخطيط للصورة الكبرية للتعليم 
األكادميي واملهني، حيث يتطلب ذلك اتقان 

استخدام هذه األدوات لتحقيق النجاح يف 
املستقبل. واملزيد من الدعم لهذا التوجه 

قدمته كل من الجمعية الدولية للتكنولوجيا يف 
مجال التعليم-

 International Society for Technology in
Education )ISTE( وهي مؤسسة رائدة يف 

تكنولوجيا التعليم، ومؤسسة الرشاكة من أجل 
 Partnership for 21st 21- مهارات القرن

Century Skills التي تدعم تحسني استعداد 
الطلبة للنجاح يف الجامعة، والوظيفة، والحياة. 

فاليوم ومع ازدياد العوملة، تزداد املنافسة 
يف مكان العمل مام يعني زيادة الطلب من 

الطلبة ليكونوا مستعدين بشكل كامل لسوق 
العمل. معرفة املحتوى شيئ مهم، ولكن الطلبة 

بحاجة اليوم كذلك إىل مهارات التفكري العليا 
ليكونوا ناجحني.
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مؤسسة الرشاكة من أجل مهارات القرن -21 الجمعية الدولية للتكنولوجيا يف مجال التعليم

مهارات التعلم واالبتكار 
اإلبداع واالبتكار 	 
التفكري وحل املشكالت 	 
االتصال والتعاون 	 

مهارات املعلومات، واإلعالم، والتكنولوجيا 
محو األمية املعلوماتية 	 
محو األمية اإلعالمية 	 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 	 

مهارات القراءة والكتابة والحياة والوظيفة 
املرونة والقدرة عىل التكيف 	 
املهارات االجتامعية والبني ثقافات 	 
اإلنتاجية واملساءلة 	 
القيادة واملسؤولية	 

 www.p21.org

معايري للطلبة 
اإلبداع واالبتكار 	 
التواصل والتعاون 	 
البحوث والطالقة املعلوماتية 	 
التفكري الناقد، وحل املشكالت واتخاذ القرار 	 
املواطنة الرقمية، العمليات واملفاهيم التكنولوجية 	 
 	

معايري للمعلمني 
تسهيل وإلهام تعلم الطلبة 	 
تصميم وتطوير خربات التعلم الرقمي والتقييم  	 
منذجة التعلم الرقمي 	 
تعزيز ومنذجة املسؤولية واملواطنة الرقمية	 
االنخراط يف النمو املهني والقيادة	 

www.iste.org/standards
 

التكنولوجيا والتعاون العاملي 
قبل النظر يف مجموعة متنوعة من األدوات التي ميكن استخدامها لتعزيز 

مرشوعك العاملي ودمج املهارات املهمة يف القرن 21 ، هناك بعض 
النقاط يجب عليك مراعاتها عند اختيارك ألداة تكنولوجية محددة:

إمكانية استخدام جميع املشاركني ألدوات التكنولوجيا: العديد من 
املدارس متنع تحميل واستخدام أدوات التواصل االجتامعي وشبكات 

التعاون عىل أجهزة الكمبيوتر فيها. فبعض الدول حجبت مواقع معينة 
عىل شبكة اإلنرتنت، مثل سكايب يف دولة ُعامن واليوتيوب يف باكستان. 
عليك أن تكون متأكدا عندما تعمل مع املعلمني اآلخرين يف املرشوع أن 

تختار األدوات التكنولوجية التي ميكن للجميع استخدامها.

االختالفات الزمنية بني املناطق الجغرافية: إن االجتامعات يف الوقت 
الحقيقي مثل مؤمترات الفيديو هي ممتعة ومحفزة وتؤدي إىل عالقات 

وطيدة بني الصفوف، إال أنها تحتاج إىل تخطيط دقيق مع األخذ بعني 
االعتبار فروق التوقيت بحيث تتمكن جميع الصفوف من املشاركة يف 

نفس الوقت.

قضايا الخصوصية: إن العديد من املدارس لديها سياسات صارمة حول 
املواقع اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت والتي ميكن للطلبة استخدامها، 
ألن أدوات الويب 2.0 وشبكات التواصل االجتامعي والتعاوين تتفاوت 

مستويات الخصوصية يف كل منها. فقد تعطى عناوين الربيد اإللكرتوين 
املستخدمة إىل خدمات طرف ثالث تبعا لسياسة الخصوصية للمؤسسة 

التي توفر األداة. إقرأ سياسة الخصوصية ورشوط الخدمة لكل موقع 
عىل شبكة االنرتنت بعناية لضامن خصوصيتك وخصوصية طلبتك وأنها 

محمية بشكل مناسب.

كام يرجى مالحظة أن العديد من األدوات عىل شبكة اإلنرتنت لديها 
قيود عىل الخصوصية وهي مفعلة وفقا لقانون حامية خصوصية األطفال 

 COPPA - Children’s Online Privacy Protection( عرب اإلنرتنت

Act(، األمر الذي يحد من جمع املعلومات عن األطفال دون سن 13 
، وما هو املسموح لهم بأن يشاركوا به اآلخرين عرب اإلنرتنت. الرجاء 

األخذ بعني االعتبار وبعناية تامة كيف ستتبادل أنت وطلبتك املعلومات 
الشخصية مع الطرف اآلخر.

قدرة الطالب عىل االستفادة من الربامج: عليك األخذ بعني االعتبار ما 
مدى دراية الطلبة بالتكنولوجيا والربمجيات أثناء تخطيطك للمرشوع. 

هل أنت بحاجة لتعليمهم مهارات جديدة الستخدام الربامج أو األدوات؟

مركز آي إيرن التعاوين
األداة األوىل التي نقدمها يف هذا الفصل هي مركز آي إيرن التعاوين، 

وهو منرب آمن ومأمون عىل االنرتنت، حيث يتفاعل املعلمون والطلبة 
ويتعاونون يف املشاريع وينشؤون الوثائق ويتشاركونها إىل جانب الصور 

والفيديو والعروض التقدميية وموارد أخرى متعددة الوسائط . كام 
بإمكان املعلمني استخدام هذا املنرب للعثور عىل معلمني آخرين عىل 
الشبكة.  تتوفر مشاريع شبكة كريس ستيفينز للشباب عىل مركز آي 
إيرن التعاوين، بحيث يتمكن املشاركون يف هذا الربنامج من منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا، والواليات املتحدة من االتصال والتواصل 
والعمل معا عىل املشاريع.

هناك نوعان من املجاالت الرئيسية عىل املركز التعاوين: 
لوحة معلومات العضو يف املركز   .1

2.  وقسم التعاون:

لوحة العضو يف املركز التعاوين امللف الشخيص للمستخدم �	  
جميع املعلمني املسجلني لديهم صفحة امللف الشخيص والتي ميكن 

العثور عليها عىل "لوحة األعضاء- Member Dashboard ". عليك أن 
تتذكر أنه حتى من دون االتصال وجها- لوجه، فإن ملفك الشخيص عىل 
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االنرتنت يوفر لزمالئك الرتبويني معلومات ملعرفة املزيد عنك. تأكد من 
تحميل صورة فوتوغرافية أو صورة وشارك اآلخرين بنبذة عن نفسك إىل 

جانب معلومات االتصال بك.

إنشاء أسامء املستخدمني لحسابات الطلبة عىل املركز 
التعاوين:  

ميكن للمعلمني إنشاء أسامء املستخدمني للطلبة يف قسم "إدارة الطلبة" 
يف لوحة معلومات األعضاء. وبإنشاء املعلم تسجيالت الدخول لطلبته 

عىل املركز التعاوين آلي إيرن، فإنه بذلك يتيح لهم الفرصة للدخول إىل 
املركز التعاوين واالتصال مبارشة مع أقرانهم من البلدان األخرى. ومع 
ذلك، ومبا أن املعلمني هم الذين يسجلون الطلبة عىل املركز التعاوين، 

فإن املعلومات الشخصية الخاصة بالطلبة تبقى خاصة ومحمية، وال ميكن 
الحصول عليها سواء باستخدام أدوات البحث، أو بواسطة أعضاء آي 

إيرن،أو أي شخص آخر خارج شبكة آي إيرن.

  :My Collaboration Groups - مجموعايت التعاونية
هذه املساحة عىل املركز التعاوين تتيح لك فرصة الوصول برسعة ألي من 

املشاريع التي انضممت إليها يف قامئة مجموعايت. كام أنها تشتمل عىل 
األخبار واإلعالنات ورابط إىل "هل أنت بحاجة إىل املساعدة لتبدأ العمل 

باملشاريع؟" والذي يتضمن دروسا للمساعدة يف استخدام سامت املركز 
 )http://tutorials.iearn.org( .التعاوين آلي إيرن

:Collaboration Section -قسم "التعاون الثالث فضاءات الرئيسية يف قسم "التعاون" هي: �	  
فضاء مشاريع آي إيرن. 1
فضاء دوائر التعلم . 2
فضاء املناقشات العامة آلي إيرن. 3

قبل االلتحاق بأي من املجموعات املوجودة يف هذه الفضاءات عليك 
ان تنضم إىل املجموعة التي ترغب بالعمل معها لتتمكن من املشاركة 

يف املنتديات الخاصة بتلك املجموعة. ميكنك القيام بذلك بالنقر عىل زر 
"االنضامم إىل املجموعة- “Join Group . مبجرد انضاممك إىل املجموعة التي 
 " My Group Settings -ترغب، ميكنك الذهاب إىل زر "إعدادات مجموعتي
املوجود يف مربع عىل اليسار وتختار بند "الرجاء إعالمي بآخر األخبار عن عمل 
 Notify me of topic updates -هذه املجموعة عن طريق الربيد اإللكرتوين
via e-mail " ومبوافقتك عىل هذا االختيار يقوم املركز التعاوين تلقائيا بإرسال 

كافة الرسائل التي تنرش عىل املنتدى من املشاركني يف املجموعة  إىل بريدك 

collaborate.iearn.org

اإللكرتوين الذي سجلت دخولك عىل املركز التعاوين به.

فضاء مشاريع آي إيرن- iEARN Project Space: يوجد يف هذا الفضاء 
مجموعة لكل مرشوع من مشاريع آي إيرن. ويف كل مجموعة ستجد ما 

ييل: 
وصفا للمرشوع 	 
منتدى املرشوع	 
الوسائط املرئية واملسموعة  التي ترتبط باملرشوع.	 

وهذا الفضاء هو املكان الذي ميكنك أن تجد فيه املشاريع املتصلة 
بالثامنية مواضيع للمشاريع العاملية لشبكة كريس ستيفينز للشباب 

املدرجة يف الوحدة الثانية من هذا الدليل.

فضاء دوائر التعلم- Learning Circles Space: خصص هذا الفضاء إىل 
دوائر التعلم آلي إيرن، وهو نوع من هيكل بنايئ ملرشوع تعاوين، حيث 

ينظم الصفوف املشاركة إىل مجموعات عمل صغرية للعمل معا عىل 
موضوع املرشوع وملدة 14 أسبوع. قد يرغب بعض املعلمني عىل شبكة 
كريس ستيفينز للشباب بتشكيل دوائر التعلم الخاصة بهم مع زمالئهم 
من املعلمني اآلخرين عىل شبكة كريس ستيفينز للشباب ملعالجة واحدا 

من املواضيع الثامنية للمشاريع العاملي.

فضاء املناقشات العامة آلي إيرن-
 iEARN General Discussion Space: يحتوي هذا الفضاء عىل 

منتدى املعلمني ومنتدى الشباب ومجموعة التدريب واملامرسة 
ومجموعة التغذية الراجعة/املالحظات ملركز آي إيرن التعاوين 

ومجموعات أخرى خاصة مثل دوائر التعلم. هنا ميكنك العثور عىل فضاء 
مجموعة املناقشة لشبكة كريس ستيفينز للشباب:

  collaborate.iearn.org/space-10/group-218

اختيار األداة املناسبة 
هناك العديد من األدوات عىل شبكة اإلنرتنت، وبرامج الكمبيوتر التي 
ميكنك استخدامها لتعزيز عملك يف املرشوع عىل املركز التعاوين. حيث 

تتوفر أدوات مختلفة ميكن استخدامها للمدونات وتصميم املواقع 
اإللكرتونية، ومؤمترات الفيديو، وتخطيط املشاريع، والعروض التقدميية، 

وشبكات التواصل االجتامعي. أدناه ستجد العديد من األمثلة ألدوات 
بإمكانك استخدامها أنت وطلبتك يف مشاريعك العاملية إىل جانب بعض 

األمثلة لكيف استخدمها غريك من املربني مع طلبتهم.
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 :Blogging - كتابة املدونات اإللكرتونية
املدونة اإللكرتونية )Blog( هي أداة سهلة االستخدام من أدوات ويب 

2.0 ، والتي تتيح املجال للعديد من الطلبة أو الصفوف الدراسية 
لنرش املحتوى متعدد الوسائط عرب اإلنرتنت. وميكن أن تتخذ املدونات 
اإللكرتونية شكل املذكرات الشخصية أو جمع البيانات أو لنرش سلسلة 

من اآلراء من مصادر مختلفة. هناك العديد من املواقع املجانية بإمكان 
الطلبة والصفوف استخدامها لنرش يومياتهم عىل االنرتنت مثل بلوجر- 

Tumblr - و متبلر  WordPress -و وورد بريس Blogger

تصميم موقع إلكرتوين
تعترب املواقع اإللكرتونية مساحات مثالية لعرض محتوى ثابت مثل 

الفكرة العامة عن املرشوع، وروابط ملدونات إلكرتونية وعرض الرشائح 
املصورة وتقارير عن املشاريع أو املواد الدراسية من السنوات السابقة.  

كام وتعد املواقع اإللكرتونية وسيلة رائعة ورسيعة لتتبادل ما الذي يعمل 
عليه صفك حاليا. إن تصميم وإدارة موقع إلكرتوين عىل شبكة االنرتنت 
أصبح سهال بشكل كبري مع وجود بعض األدوات عىل اإلنرتنت والتي ال 
تتطلب أي خربة سابقة. بإمكانك التحقق من املواقع اإللكرتونية مثل 

مصمم املواقع- SiteBuilder ومواقع جوجل- Google Sites  كأدوات 
سهلة ومجانية لتصميم الصفحات اإللكرتونية ونرشها.

:Wikis - الويكيز
الوييك هو تطبيق مشابه لصفحة إلكرتونية، إال أنه يسمح للقراء بالتعاون 

عىل بنائه من خالل إضافة وتحرير وتغيري محتوى الصفحة يف أي وقت. 
ويعترب الوييك فضاءا سهال للتعاون عىل التأليف أو إنشاء الحقائب 

اإللكرتونية التي تتضمن كافة األعامل التي قمت بها مع طلبتك، أو قام 
بها طلبتك، ألنها تتبع كافة التغيريات بحيث ميكن للمعلمني االطالع 

عىل اإلصدارات املتتالية من الوثائق.  تحقق من فضاءات الوييك- 
wikispaces  إلنشاء صفحات الوييك العامة أو الخاصة عىل اإلنرتنت.

  :Video-Conferencing - املؤمترات املرئية
تقدم املؤمترات املرئية العديد من الفرص التعليمية، كام وتعد واحدة 
من أسهل الطرق لربط الصفوف الدراسية من جميع أنحاء العامل عرب 
اإلنرتنت. ال تقترص االستفادة من املؤمترات املرئية عىل توفري التواصل 
يف الوقت الحقيقي للمعلمني والطلبة مع أقرانهم، بل ميكن أيضا أن 

تستخدم هذه املنابر لعمل الرحالت امليدانية االفرتاضية، والتواصل مع 
الخرباء وتسهيل الدروس الخصوصية بني األقران، واستضافة الندوات 

اإللكرتونية. وهنا بعض أدوات املؤمترات املرئية:

التعاون عىل بالكبورد- Blackboard Collaborate:  أداة قوية 	 
للمؤمترات املرئية والتي ميكن أن توصل بني ما يقارب 25 جهازاً 
مختلفا لعقد املؤمتر املريئ أو الصويت، والرسائل الفورية، وتبادل 

www. .الوثائق، وتصفح اإلنرتنت ،ومشاركة برامج الكمبيوتر
    blackboard.com/Platforms/Collaborate/Overview.aspx

 

أدويب كونيكت - Adobe Connect: هي برمجية لعقد مؤمترات 	 
عىل اإلنرتنت     

www.adobe.com/products/adobeconnect.html      

سكايب - Skype:  تتيح للمستخدمني التواصل مع أقرانهم صوتيا 	 
بواسطة ميكروفون ومرئيا باستخدام كامريا ويب، والرسائل الفورية 

 www.skype.com .عرب اإلنرتنت

الدردشة الجامعية لجوجل - Google+ Hangout: هو منرب حر 	 
لربط عدة مستخدمني من خالل املؤمتر الصويت- املريئ وتبادل كافة 

 plus.google.com/hangouts .أنواع الوسائط الصوتية واملرئية

أدوات التخطيط 
األدوات التالية ميكن أن تساعد الطلبة واملعلمني أثناء التخطيط التعاوين 

وتنفيذ مشاريعهم. أمثلة لهذه األدوات ما ييل:

مايندميسرت- Mindmeister: هي أداة لرسم خرائط املفاهيم 	 
بشكل تعاوين، وهي تساعد الطلبة عىل طرح وتنظيم أفكارهم أو 

   www.mindmeister.com .املواضيع يف مرشوع ما
   

دروب بوكس- Dropbox: هو مكان عىل اإلنرتنت لتخزين وثائق 	 
وأرشطة الفيديو، والصور، بحيث ميكنك الوصول إليها من أي مكان 

    www.dropbox.com .ومشاركتها مع أي شخص بسهولة

جوجل درايف - Google Drive: بإمكان الطلبة واملعلمني 	 
متعاونني إنشاء وثائق نصية وجداول البيانات والعروض التقدميية 

وكذلك تخزين ومشاركة هذه امللفات عىل االنرتنت.
 drive.google.com
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أنا استخدم التكنولوجيا يف كافة مراحل املرشوع... 

يناقش الطلبة خطتهم، يشاركون نتائج ما توصلوا إليه 

ويتبادلونها، ويتأملون ما نرش عىل املنتدى ويقومون 

بتحرير ما كتبه أقرانهم عىل املنتديات عىل مركز آي إيرن 

التعاوين كتابة أو يستخدمون سكايب- Skype . يستخدم 

طلبتي االنرتنت للبحث عن املعلومات وتجميع املنتج 

النهايئ باستخدام األدوات املتوفرة لصنع الفيديو أو عمل 

العرض، ومن ثم نرش أعاملهم عىل اإلنرتنت. 

~ نور، معلمة صف، تونس

أدوات العرض 
مبجرد اكتامل املرشوع، سريغب الطلبة يف مشاركة اآلخرين ما قاموا به 

يف جميع مراحل عملية إنتاج املرشوع. األدوات التالية تسمح للطلبة 
باالستفادة من التواصل عربالوسائط املتعددة لتحسني العرض ومشاركة 

اآلخرين ملا قاموا به من أعامل يف املرشوع.

بريزي - Prezi: أداة عرض، مثل باور بوينت للعروض التقدميية	 
PowerPoint ، تتيح للطلبة تبادل أفكارهم بطريقة أكرث ديناميكية 
مع طرح األفكار من كافة االتجاهات ويف كافة االتجاهات بدال من 

prezi.com .أن تكون باتجاه واحد وبدون تفرعات

جو أنيميت- GoAnimate: برنامج لصنع الفيديو املتحرك.	 
 goanimate4schools.com/public_index       

      goanimate.com       
  

 تايم جليدر- TimeGlider: تطبيق لتنظيم جدول املواعيد، حيث 	 
يحتوي عىل جدول زمني لعرض وتبادل التاريخ عىل االنرتنت.

    timeglider.com      

أدوات التواصل االجتامعي 
بالرغم من أن هذه األدوات عىل شبكة اإلنرتنت معروفة يف الغالب 

للتواصل االجتامعي، إال أنه باإلمكان أيضا أن تكون فضاءات تعليمية 
ديناميكية. فبإمكان الطلبة واملعلمني تتبع التوجهات واألخبار بسهولة 

حول مواضيع معينة أو مشاركة اكتشافاتهم التي توصلوا إليها مع 
األخرين املتابعني لنفس املواضيع واالهتاممات. كام أن منابر التواصل 
االجتامعي تستخدم أسلوبا فريدا يف التواصل مام يستلزم الطلبة عند 
التعبري عن أفكارهم ان تكون بشكل موجز ومحدد، وأن تطرح عىل 

نحو يستقطب مشاركة اآلخرين بها. كام أن استخدام أدوات التواصل 
االجتامعي يتيح املجال أمام الطلبة لتطبيق مهارات التفكري العليا، مثل 
تصنيف األفكار أو وضع إشارة عليها )مثال: استخدام إشارة املربع # يف 

تويرت(.

تويرت- Twitter:  هي أداة متكن مستخدميها من إرسال وقراءة 	 
الرسائل النصية القصرية املستندة إىل ما ال يزيد عىل 140 حرفا.  

twitter.com

الفيسبوك- Facebook: يجب عىل املستخدمني التسجيل قبل 	 
استخدام املوقع، وبعد ذلك بإمكانهم إضافة صورتهم الشخصية، 
وإضافة مستخدمني آخرين للفيسبوك كأصدقاء، وتبادل الرسائل. 

 facebook.com

أنيموتو - Animoto: وهو تطبيق يحول صور املرشوع إىل فيديو 	 
لعرض الرشائح.

  animoto.com      

ويوسيس- Woices:أداة مجانية عىل اإلنرتنت تتيح للناس إنشاء 	 
وتبادل التسجيالت الصوتية التي يتم متييزها عىل الخريطة بأيقونة.

  woices.com      

يوتيوب-YouTube  وفيميو- Vimeo- : هي مواقع لتحميل أفالم 	 
الفيديو ومشاركتها. 

youtube.comو  vimeo.com      
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فليكر -Flickr: يسمح للمستخدمني 	 
بتحميل ومشاركة الصور فضال عن إنشاء 

عرض الرشائح التي ميكن تضمينها عىل 
www. .املواقع أو املدونات اإللكرتونية

flickr.com

أدوات أخرى مفيدة للمرشوع 
هناك العديد من أدوات الويب 2.0 التي تصلح 

لالستخدام يف التعلم املبني عىل املرشوع. 
وهنا بعض األدوات اإلضافية التي قد تفكر يف 

استخدامها يف مرشوعك التعاوين:

خريطة الشارع املفتوح:  	 
)OpenStreetMap-OSM( هو مرشوع 

تعاوين إلنشاء خريطة مجانية للعامل وميكن 
تحريرها. هناك سببني رئيسيني كانا القوى 

الدافعة الرئيسية وراء إنشاء ومنو هذا 
املرشوع )OSM( ، هام القيود املفروضة 

عىل استخدام املعلومات أو توافر 
املعلومات عن الخرائط يف معظم أنحاء 

العامل، وظهور أجهزة املالحة الفضائية 
املحمولة زهيدة الثمن.

 http://www.openstreetmap.org      
    

ملحة عن مرشوع 

YouthCan الفيديو: ابتكر طلبة لجنة التخطيط يف مدينة نيويورك ملرشوع بإمكان الشباب
فيديو إعالمي تثقيفي عن تدوير النفايات اإللكرتونية ليعرضوه يف املؤمتر االفرتايض عىل 

اإلنرتنت آلي إيرن، وقمة الشباب يف عام 2012. استخدم الطلبة آي مويف iMovie  لتحرير 
 .YouTube الفيديو ونرشه عىل موقع يوتيوب

Woices: وهي أداة مجانية عىل اإلنرتنت تتيح للناس إنشاء وتبادل التسجيالت الصوتية 
املرتبطة مبكان معني ومحدد عىل الخريطة، لوصف الفنون الشعبية يف مجتمعاتهم. 

 Public Art Project  - "يف "مرشوع الفنون الشعبية Woices استخدم الطلبة

 Finding يستخدم الطلبة يف مرشوع البحث عن حلول ملشكلة الجوع :GoAnimate
Solutions to Hunger برنامج GoAnimate ، وهو الربنامج الذي يسمح  بعمل أرشطة 

الفيديو املتحركة ومن ثم تبادل ما تعلمه الطلبة عن أسباب مشكلة الجوع.

الخطوات املقبلة 
ميكن أن تعزز أدوات التكنولوجيا عمل طلبتك يف كل مرحلة من مراحل تخطيط املرشوع، وتعترب 

هذه األدوات يف املشاريع التعاونية داعمة للمعلمني والطلبة لوضع خطط املرشوع مع أقرانهم من 
البلدان األخرى وتقديم أعاملهم للعامل. وأثناء تطويرك لخطة مرشوعك، عليك األخذ بعني االعتبار 

أي األدوات التي ستستخدمها أنت وطلبتك ومتى.

 	 Google Sketch - جوجل اسكتش اب
Up:  هي أداة متوفرة عىل االنرتنت 

للنمذجة ثالثية األبعاد، هذا الربنامج من 
جوجل هو لعمل مناذج ثالثية األبعاد 

وهو معروف بسهولة استخدامه. يستخدم 
لألغراض املعامرية فضال عن األفالم 

واأللعاب، ويتم إنشاء التصاميم يف بعدين، 
وباستخدام طريقة مسجل لها براءة 

اخرتاع، ومن ثم تدفع وتسحب يف ثالثة 
أبعاد. هناك مستودع جوجل لثالثيات 

األبعاد وهو مركز رئييس ميكن ألي شخص 
أن يطور يف مكونات اسكتش أب ثالثية 

األبعاد ملستخدمي هذا التطبيق. ويالحظ 
أيضا اندماج برنامج اسكتش أب جوجل 

 Google -مع برنامج جوجل األرض
Earth. فباإلمكان استخراج املباين من 

برنامج جوجل األرض وتخزينها يف مستودع 
النامذج ثالثية األبعاد لتصاميم سكتش أب 
http://www.sketchup.com .املستقبلية

 
أداة املسح - Survey Monkey: "سرييف 	 

مونيك"  وهي أداة لبناء مسح استطالعي 
ميكن إرساله بالربيد االلكرتوين، أو تحميله/
تنزيله من اإلنرتنت، أو قد يكون متضمنا 

عىل موقع إلكرتوين عىل اإلنرتنت.
  https://www.surveymonkey.com      

لدى آي إيرن ترصيح يسمح باستخدام صفني من 
 Blackboard -صفوف التعاون عىل بالك بورد

Collaborate متوفرين ألعضاء آي إيرن بإمكانهم 
حجزها مسبقا الستخدامها يف الوقت الذي يريدون. 
وميكن أيضا أن تسجل تلك الجلسات ملشاهدتها يف 

وقت الحق. لحجز إحدى الغرف ألعامل املرشوع أو 
ملزيد من املعلومات، انتقل إىل: 

/https://sites.google.com/site/iearnelluminate

الدروس عىل مركز آي إيرن التعاوين
يوجد فيديوهات إلرشاد املعلمني كيف ميكنهم العثور 

عىل املشاريع، وتسجيل الطلبة عىل املركز التعاوين 
آلي إيرن، وإدارة الحسابات الشخصية عليه: 

 tutorials.iearn.org

أعىل عرش نصائح للتدريس باستخدام وسائل اإلعالم 
الجديدة 

هذا الدليل يساعدك عىل تحقيق االستفادة القصوى 
من أحدث التقنيات مع طرق مبتكرة الستخدامها 

خالل السنة املدرسية. 
http://www.edutopia.org/ten-tips-teaching-

 new-media-resource-guide

برنامج التبادل التكنولوجي 2.0 - دليل لتمكني 
التعليم الدويل 

يرسد هذا املصدر العديد من األدوات املستخدمة يف 
املشاريع الدولية التعاونية.  

http://www.connectallschools.org/
 node/132301#Tools

ما هي األدوات التكنولوجية التي من املهم أن . 1
يعرف الطلبة كيفية استخدامها؟ 

ما هي األدوات التكنولوجية التي ستسهم يف . 2
تحسني أعامل الطلبة يف املشاريع عىل أفضل 

وجه وعرضهم للنتائج؟
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الوحدة السابعة

التواصل واالنخراط مع

 املجتمع املحيل

كيف ميكن أن تفيد حملة التوعية املجتمعية . 1
الطلبة؟ 

كيف ميكن لطلبتي االنخراط مع أفراد املجتمع . 2
املحيل والعثور عىل مصادر تفيد يف مرشوعهم 

العاملي؟ 
كيف ميكن لطلبة صفي التعاون يف أنشطة . 3

الخدمة املجتمعية مع أقرانهم من جميع أنحاء 
العامل؟

تعلمت يف الوحدات السابقة كيف تخطط 
ملرشوع وتبدأ العمل فيه، وكذلك كيفية 

تنفيذ العمل التعاوين عىل االنرتنت وتوظيف 
أدوات التكنولوجيا. ستتعلم يف هذه الوحدة 

كيف ميكن للطلبة الوصول إىل موارد املجتمع 
واالستفادة منها والتعاون معها عىل املستويني 

املحيل والعاملي، من أجل تعزيز عملهم يف 
املرشوع العاملي عىل االنرتنت وتقديم مساهمة 

ذات قيمة للمجتمع.

كيف يستفيد الطلبة من التواصل مع 
املجتمع املحيل واالنخراط معه يف 

أنشطة املرشوع؟
مبجرد ما يكتشف الطلبة ما يحفزهم 

ويحددون املنتجات النهائية ملرشوعهم، يصبح 
التواصل مع املجتمع هو أفضل وسيلة بالنسبة 
لهم لتحقيق أهدافهم وتطبيق فهمهم للامدة 

التعليمية يف سياق العامل الحقيقي.

إن االستعانة بأفراد املجتمع واستخدام املوارد 
من خارج غرفة الصف يوفر للطلبة فرصة 

لتعلم وجهات نظر إضافية وزيادة معرفتهم 
بشأن قضية ما. هذا ويستطيع الطلبة اكتشاف 

إذا كان الحل املقرتح الذي طوروه يف الصف قد 
ال يكون ممكنا يف املجتمع الحقيقي أو أن هذا 

الحل تدعمه مجموعة بينام هو مرفوض من 
مجموعة أخرى يف املجتمع، وذلك من خالل  
انخراطهم مع أفراد املجتمع املحيل وممثلني 

من قطاعات مختلفة. وهذا يتيح للطلبة 
الفرصة لتقييم التطبيقات العملية من الحل 
املقرتح لتحديد ما إذا كانوا بحاجة ملراجعة 
مرحلة سابقة من عملهم وإعادة النظر يف 

عوامل مثل الكلفة املادية، والفوائد، والتنفيذ 
واالستدامة. هذا يساعد عىل ضامن تقديم 

منتجات نهائية للمرشوع لها مساهمة ذات 
قيمة يف املجتمع.
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كام يسمح انخراط الطلبة مع املجتمع املحيل  
بتطوير املهارات األساسية التي تساعد عىل 

متكينهم بأن يصبحوا أكرث وعيا، ويكونوا سفراء 
التغيري يف مجتمعاتهم. بعض املهارات التي 

يتعلمها الطلبة وميارسونها تتضمن: 

التواصل مع مسؤولني مختلفني من 	 
املجتمع والسكان املحليني؛ 

التحقيق والتحليل للحقائق / والسجالت / 	 
ومجموعات البيانات / واملقابالت؛ 

التوصل إىل حل وسط بشأن االسرتاتيجيات 	 
/ الحلول بني األقران، وأصحاب العالقة/

املصلحة؛ 
اإلبداع واالبتكار يف وضع الحلول األكرث 	 

فعالية؛ 
اإلدارة / املسؤولية تجاه مهام العمل 	 

الجارية وااللتزام مع أفراد املجتمع

االنخراط مع أفراد املجتمع املحيل 
وموارده 

هناك العديد من الطرق بإمكان الطلبة التفاعل 
من خاللها مع املجتمع يف جميع مراحل 

املرشوع، وجلب تجربة العامل الحقيقي داخل 
غرفة الصف. ميكنهم استخدام موارد املجتمع 

للحصول عىل املعلومات الالزمة لبحث مطلوب 
يف املرشوع، والتامس التوجيه والتغذية الراجعة 

أثناء العمل يف املرشوع، وإنجازاملنتجات 
النهائية وتبادلها. ومن املمكن أيضا أن يتضمن 

املرشوع العاملي أنشطة الخدمة املجتمعية 
لربط تعلم الطالب باملنفعة التي ستعود عىل 

املجتمع بشكل مبارش.

البحث  ميكن ملوارد املجتمع أن تساعد الطلبة �	  
يف بداية املرشوع عىل إجراء البحوث، وجمع 

املعلومات، ووضع خطة ملرشوعهم. فعىل سبيل 

املثال، قد يقرر الطلبة االتصال مبوظفني من 
الحكومة املحلية أو منطقة أعامل تجارية من 
أجل إجراء البحوث، وجمع البيانات، والتعرف 

عىل وجهات النظر املختلفة واألولويات 
املتنافسة داخل املجتمع املحيل. بإمكانك 

االستفادة من الطلبة واملعلمني عىل شبكة آي 
إيرن كموارد للبحوث املتصلة باملرشوع. يف 

بداية املرشوع، إطلب من الطلبة أن يتبادلوا 
أفكار مرشوعهم وأخذ التغذية الراجعة، 

ومقابلة نظرائهم العامليني، وجمع البيانات 
واملعلومات من بلدان أخرى.

توجيهات ومالحظات  بإمكان الطلبة مشاركة عملهم مع �	  
أفراد املجتمع أثناء املرشوع للحصول عىل 

التوجيه والتغذية الراجعة ملراجعة مشاريعهم. 
وميكن ألعضاء املجتمع املحيل واألقران العامليني 
أن يساهموا يف املرشوع وربطه باملجتمع. عىل 
سبيل املثال، ميكن للطلبة الذين يعملون عىل 

مرشوع التوعية العامة للوقاية من املالريا 
أن يشاركوا خططهم مع األطباء أو املمرضات 

املحليني ليدمجوا خرباتهم يف املنتج النهايئ من 
مرشوعهم. يف مرشوع عن األدب، ميكن أن 

أربع خطوات إلرشاك املجتمع املحيل يف املشاريع 
العاملية:

إعقد حصة بحث باستخدام املصادر األولية يف . 1
املجتمع واعمل مقابالت مع خرباء محليني

قم بدعوة خرباء إلعطاء توجيهات وتغذية . 2
راجعة أثناء املرشوع.

 إعرض املنتجات النهائية عىل أعضاء املجتمعني . 3
املحيل والعاملي.

خطط ألنشطة تعلم الخدمة املجتمعية ليطبق . 4
الطلبة من خاللها املعرفة واملهارات التي 

اكتسبوها يف الصف من أجل املساهمة يف 
املجتمع.

الكفايات العاملية للطلبة  

تعرف عىل وأوجد فرصاً التخاذ إجراء فردي أو تعاوين ملعالجة مواقف أو أحداث أو 	 
قضايا بأسلوب يساعد عىل تحسني الظروف؛ 

قم بتقييم الخيارات وخطط التخاذ إجراءات بناء عىل األدلة والقدرة عىل التأثري آخذا 	 
بعني االعتبار األساليب املستخدمة سابقا، وجهات النظر املتنوعة والعواقب املحتملة؛

 	
بادر باتخاذ اإلجراء، مبفردك أو بالتعاون مع اآلخرين، بطرق ابتكارية وأخالقية 	 

للمساهمة يف التحسني محليا أوإقليميا أو عامليا وقم بتقييم أثر اإلجراء الذي تم 
اتخاذه.

من مصفوفة الكفايات العاملية: بادر باتخاذ إجراء
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يتبادل الطلبة ما كتبوه من مقاالت أو شعر مع نظرائهم العامليني من 
أجل التغذية الراجعة وإجراء التعديالت عىل عملهم.

عرض املنتجات النهائية  إن مشاركة املنتجات النهائية للمرشوع مع أفراد املجتمع �	  
املحيل تعطي الطلبة فرصة لالحتفال بإكتامل مرشوعهم. كام أن هذه 
املشاركة تعترب فرصة لتأمل عملهم. بعد أن يقدم الطلبة مرشوعهم، 

أطلب منهم أن يتحدثوا عام تعلموه وكيف نفعوا املجتمع به.

اآلباء وأفراد املجتمع، والصفوف األخرى يف املدرسة كلها جامهري محتملة 
لعرض أعامل الطلبة يف املرشوع. ميكن للطلبة أيضا مشاركة عملهم مع 

الصحف املحلية أواإلذاعة أومحطات التلفزيون للوصول إىل جمهور 
أوسع. أيضا بطبيعة الحال، يجب عىل الطلبة تقديم املشاريع النهائية إىل 

نظرائهم العامليني الذين تعاونوا معهم خالل هذه العملية. يف الوحدة 
التالية، سننظر يف سبل متنوعة ميكن للطلبة تقديم أعاملهم لجمهور 

متنوع.

نشاطات تعلم الخدمة  تعلم الخدمة يجمع بني النشاط الخدمي املنظم يرافقه �	  
تعليامت، والتأمل الهادف كوسيلة لتحقيق التغيري اإليجايب. ينطوي تعلم 

الخدمة عىل ما هو أكرث من مجرد استكامل النشاط التطوعي الذي 
يفيد املجتمع. إن تعلم الخدمة يرشك الطلبة يف تحديد وفهم احتياجات 

املجتمع والتخطيط لنشاط من شأنه أن يتيح املجال للطلبة ليكونوا 
أفرادا فاعلني يف تقديم مساهمة ذات قيمة وتأثري دائم عىل املجتمع.

 

أمثلة من موارد املجتمع

خربات  مصادر أولية مواقع أعضاء

 الرحالت امليدانية 	 
األنشطة الخدمية 	 
التوجيه املتخصص 	 
تدريب الطلبة داخل مواقع 	 

العمل 
املشاهدة الوظيفية	 
املسوحات  	 
محارض زائر	 

املقاالت اإلخبارية 	 
السجالت العامة 	 
مجموعات البيانات 	 
خطط األعامل املحلية 	 
الترشيع / السياسات 	 
نتائج التعداد السكاين 	 
الخرائط	 

 محطات تلفزيون / راديو 	 
النوادي االجتامعية 	 
املتاحف / املؤسسات 	 

والجمعيات التي تعنى 
بالتاريخ  

الكليات / الجامعات 	 
الرشكات 	 
املصانع 	 
املستشفيات 	 
مراكز الرتفيه 	 
مراكز الطبيعة / حدائق 	 

الحيوان 
نصب تذكاري/ معلم حضاري	 

أصحاب األعامل 	 
املوظفني يف املؤسسات الغري 	 

ربحية 
املوظفني يف الحكومة 	 
األساتذة / الباحثون 	 
املسؤولون املنتخبون 	 
نشطاء يف املجتمع املحيل	 
املعلمني / الطلبة من املدارس 	 

األخرى
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أفكار إلرشاك املجتمعني املحيل والعاملي

التعاون مع املجتمع العاملي فكار إلرشاك املجتمع املحيل

إجراء مقابالت مع طلبة من بلدان أخرى لجمع 	 
املعلومات

أطلب من الشباب يف بلدان أخرى ملشاركة 	 
املعلومات أو املصادر من خرباء محليني يف 

مجتمعهم

اجتمع مع مسؤولني حكوميني/من القطاع 	 
الخاص إلجراء املقابالت، طلب ملفات/

مجموعة من البيانات
اتصل بالرشكات املحلية إلجراء البحث 	 

الالزم والتعلم عن أفضل املامرسات أو 
طلب الدعم. 

البحث املتعلق باملرشوع

أنرش مسودات أعامل الطلبة عىل املنتديات عىل 	 
اإلنرتنت لتأخذ التغذية الراجعة من الشباب من 

بلدان أخرى

إسأل خرباء محليني لنقد كل من خطط 	 
املرشوع ومسودات املنتجات النهائية اإلرشاد والتغذية الراجعة

إعرض املشاريع عىل اإلنرتنت باستخدام أدوات 	 
 Skype, Adobe Connect, الفيديو املريئ )مثل

)Blackboard Collaborate
إعرض املشاريع عىل مؤمتر افرتايض عىل 	 

اإلنرتنت مثل املؤمتر الرتبوي العاملي- 
Global Education Conference أو مؤمتر 

YouthCaN  ، او مؤمتر الكوارث الطبيعية 
 Natural Disaster and Youth -وقمة الشباب

Summit
إعقد معارض للصور أو للفنون عىل اإلنرتنت	 

قم ببث إعالنات الخدمة العامة	 
إعقد ورشات عمل تربوية	 
بارش بعمل حمالت لزيادة الوعي، أو 	 

جمع التربعات، الخ
أرسل مقاالت أو خواطر لألخبار/وسائل 	 

اإلعالم
إعقد معارض علمية مع عروض حية	 

عرض املنتجات النهائية

خطط واعقد نشاطات الخدمة بنفس يوم 	 
الحدث مثل اليوم العاملي لخدمة الشباب – 

Global Youth Service Day أو يوم األرض  
Earth Day

شارك يف حملة نظافة محلية، أو زراعة 	 
األشجار، أو تحسني الغابات واملناطق 

الخرضاء
إعقد حفلة عشاء دولية أو غسيل 	 

للسيارات لجمع التربعات لصالح مرشوع
تعلم الخدمة
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ثالثة نهج لتعزيز الوعي العاملي من 
خالل تعلم الخدمة، مقتبس من وحدة 
تعلم الخدمة الفكرية العاملية ملدارس 
 Peace Corps Paul D. Coverdell
World Wise Schools املوجودة يف 

جميع أنحاء العامل

"وكان من أكرب النتائج ملرشوعنا زراعة 200 شجرة جديدة يف فناء مدرستنا. كان واجبا عىل طلبتي كتابة رسالة لرئيس 

البلدية بطلب الحصول عىل األشجار، وشاحنة، وأدوات حفر وفني زراعة. قام الطلبة بهذا كله بأنفسهم، والذي كان 

مصدر فخر لهم. كام كان عليهم تقديم منتجاتهم النهائية أمام الكادر اإلداري، فضال عن والديهم. "

~ عبدالجليل، معلم صف، املغرب

االنخراط والتعاون مع املجتمع الدويل 
لدى الطلبة املشاركني يف مشاريع عاملية الفرصة للمشاركة مع كل من 

املجتمعات املحلية والعاملية. فمن خالل تقاسم املعرفة مع أقرانهم عىل 
مستوى العامل عىل منرب تفاعيل عرب اإلنرتنت، مثل مركز آي إيرن التعاوين، 
يصبح الطلبة معلمني ومتعلمني يف آن معا وتزداد قدرتهم عىل االحتفاظ 
باملفاهيم األساسية وفهمها. كام يصبحون قادرين عىل وضع حلول فعالة 

وأكرث شمولية للمشاكل التي يعالجونها يف مشاريعهم. 

تعترب أنشطة تعلم الخدمة هي وسيلة رائعة إلرشاك الطلبة مع أقرانهم 
عىل املستوى العاملي. وهنا عليك األخذ بعني االعتبار األساليب الثالثة 

التالية لتحقيق الوعي العاملي لصفك من خالل تعلم الخدمة:

الخدمة املجتمعية: بإمكان الطلبة إجراء مرشوع تطوعي يف مجتمعهم 
ملعالجة قضية محلية يف نفس الوقت الذي يعقده أقرانهم العامليني. عىل 

سبيل املثال، يعالج الطلبة يف مرشوع الرتبية املدنية قضية محلية مثل 
محو أمية الطفل عن طريق التطوع لتعليم الطلبة األصغر عمرا. يشارك 
الطلبة عملهم هذا مع الطلبة الذين يقومون بأنشطة مامثلة يف بلدانهم 

من جميع أنحاء العامل.

خدمة مجتمع آخر: ميكن ان يختار الطلبة أيضا القيام بنشاط خدمة 
تعود فائدته عىل مجتمع يف جزء آخر من العامل. عىل سبيل املثال، يف 

مرشوع الفرن الشميس يضع الطلبة التصميم للفرن الشميس ويقومون 
ببنائه، ومن ثم يستخدمون هذه األفران لخبز الحلويات، ثم بيع 

منتجاتهم والتربع بالعائدات لربنامج شحن األفران الشمسية إىل هايتي 

للمساعدة يف التصدي لقضايا الجوع وإزالة الغابات.

رفع مستوى الوعي العام بالقضايا العاملية: ميكن ألنشطة الخدمة 
الطالبية أن تساعد يف زيادة وعي الطلبة يف مجتمعاتهم املحلية حول 

إحدى املشكالت التي تؤثر عىل العامل. عىل سبيل املثال، طلبة من نيبال، 
وبنغالديش، والواليات املتحدة األمريكية درسوا نوعية املياه يف األنهار 
املحلية ومن ثم قارنوا النتائج ببعضها البعض. ناقش الطلبة معا تلوث 

املياه وتعاونوا عىل عقد الحمالت املحلية لرفع مستوى الوعي عن تلوث 
املياه وكيفية رعاية أنهارنا حول العامل.

ثالثة نهج لتعزيز الوعي العاملي من خالل تعلم الخدمة

خدمة املجتمع املحيل 
مع روابط عاملية

الخدمة التي تفيد 
مجتمع يف مكان آخر 

من العامل

الخدمة التي تزيد 
الوعي العام بقضايا 

عاملية رئيسية
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"أعطى آي إيرن طلبتنا الفرصة ليكتشفوا بأن القضايا التي يواجهونها يف 

مجتمعهم املحيل هي قضايا عاملية. فقضايا البيئة، ومتكني املرأة، وإيجاد حلول 

للجوع مل تعد قضايا محلية بالنسبة لهم بعد اآلن ... فتقاسمهم االسرتاتيجيات 

التي وضعوها والنتائج واإلنجازات مع نظرائهم العامليني سيفتح أبوابا جديدة 

لنا جميعا "

~ هبة، معلمة غري متفرغة، سوريا

الخطوات املقبلة 
تعلمت يف هذه الوحدة املزيد عن ملاذا وكيف يندمج الطلبة مع مجتمعهم املحيل واملجتمع 
العاملي عند القيام باملشاريع التعاونية. قد تكون بدأت تأخذ بعني االعتبار الطرق التي ميكن 

أن يصل الطلبة من خاللها إىل املوارد والتفاعل مع أعضاء مجتمعهم املحيل والعاملي. كام أنك 
استعرضت بعض املعلومات واألفكار واملوارد عن أنشطة تعلم الخدمة املجتمعية التي ميكنك 

القيام بها مع الطلبة وكيف بإمكانهم تحسني الوعي العاملي. يف الوحدة التالية، ستتعلم املزيد عن 
تقديم النتائج النهائية وكيف ميكنك مساعدة الطلبة عىل إنشاء وتبادل عملهم يف املرشوع بطرق 

هادفة.

هل تريد معرفة املزيد حول أنشطة الخدمات 
الشبابية؟

لدى مدارس بول د. كوفرديل  الحكيمة 
 Paul D. Coverdell World Wise( العاملية

Schools( العديد من املوارد والوحدات 
التعليمية واملصممة لتنفيذ أنشطة تعلم 
الخدمة املجتمعية. وتشمل املوارد مناذج 

التخطيط ومناذج التقييم وكيفية الربط بني 
املناهج الدراسية ونشاطات تعلم الخدمة 

املجتمعية. 
http://www.peacecorps.gov/wws/lesson-

 /plans/service-learning

حقائب األدوات ملرشوع الخدمة املجتمعية ، أوراق 
إرشادية، وغريها من املوارد من مؤسسة خدمة 

الشباب يف أمريكا
 :)Youth Service America(

   http://www.ysa.org/resources

 Service( حقيبة األدوات لتعلم الخدمة املجتمعية
Learning Toolkit( من املستودع الوطني لتعليم-

الخدمة 
 : )National Service-Learning Clearinghouse(

https://www.ffa.org/documents/lts_
 servicelearningtoolkit.pdf

ما هي بعض موارد املجتمع التي ميكن أن يصل . 1
إليها الطلبة محليا وعامليا؟ 

كيف ميكنك دمج مشاركة املجتمع يف مراحل . 2
مختلفة من مرشوعك؟
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الوحدة الثامنة

تقديم نتائج الطلبة

ملاذا يجب عىل الطلبة تقديم املنتجات . 1
النهائية؟ 

ما هي الطرق املختلفة التي ميكن أن . 2
يقدم الطلبة أعاملهم يف املرشوع من 

خاللها ؟ 

كيف ميكن أن يشارك الطلبة ويقدموا . 3
منتجاتهم النهائية لجمهور عاملي؟

كام أرشنا يف الوحدات السابقة، بأن العنرص 
الحاسم يف التعلم املبني عىل املرشوع هو 

ابتكار املنتجات النهائية. توفر املنتجات النهائية 
للطلبة واملعلمني الوسيلة لتقييم العمل املنجز، 

وتعزيز مخرجات التعلم، ومشاركة تأمالتهم 
يف هذه العملية. فبينام يكتشف الطلبة 

التكنولوجيا املختلفة وأدوات وسائل اإلعالم 
ويستخدمونها بشكل متزايد ملشاركة عملهم 

مع جمهور حقيقي، يصبحون بتلك املامرسات 
قادرين عىل إجراء اتصاالت مع العامل الحقيقي 

التي لها تأثري عىل بلدهم ويف الخارج. ستوفر 
لك هذه الوحدة أمثلة من أساليب مختلفة 

ومنابر لتقديم عمل الطالب للجمهور من 
املجتمعات املحلية والعاملية.

ملاذا يجب عىل الطلبة عرض املنتجات 
النهائية؟ 

ميكن للعديد من املشاريع املثرية لالهتامم 
أن تفشل يف ترك انطباع دائم ألنها مل تكرس 

االهتامم الكايف والتخطيط  للمنتج النهايئ 
للمرشوع وطريقة عرضه. وغالبا ما يّذكر معهد 

باك للتعليم )BIE ( املعلمني الذين ينفذون 
التعلم املبني عىل املرشوع  بأنه إذا مل يتوفر 
املرشوع الذي يستحق مشاركته خارج غرفة 

الصف، فهو مرشوع ال يستحق القيام به منذ 
البداية. يف الواقع، إن الهدف من أي مرشوع 
هو ابتكار ومشاركة املنتج النهايئ الذي ميتاز 

مبساهمة ذات قيمة ويتيح للطلبة الفرصة 
ملضاعفة أثر تعلمهم أمام جمهور أكرب.

عند عرض املنتجات النهائية عىل الجمهور 
فإن الطلبة يتعاملون مع املواد بطرق جديدة 

وهادفة. هنا يجرب الطلبة الشعور بامللكية 
والفخر يف العمل الذي قاموا به واملنتج النهايئ 

الذي ابتكروه. فعند تقديم الطلبة منتجهم 
النهايئ لآلخرين يصبحون هم املعلمني مام 

يعزز املفاهيم واملهارات التي تعلموها أثناء 
املرشوع. كام تسمح العروض للطلبة باإلعداد 
ومامرسة كيفية توصيل املعلومات والتواصل 
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بفعالية وأيضا مبدى تعاونهم والتنسيق فيام 
بينهم يكونون ملهمني لجمهورهم. إن األسئلة 

الوافدة واالستجابة لردود الفعل تتيحان املجال 
للطلبة لتحليل عملهم يف املرشوع بعناية أكرب، 

ومن وجهات نظر مختلفة، وتعلم كيفية التعبري 
عن األفكار والقرارات التي اتخذت يف جميع 

مراحل املرشوع. وكنتيجة لذلك، يطور الطلبة 
مهارات القرن 21 والكفاءات العاملية الرضورية 

لتحقيق النجاح األكادميي و الوظيفي. وقد 
يعمل عرض املنتجات النهائية أيضا عىل رفع 

مستوى الوعي بقضايا مختلفة و مساعدة 
الطلبة يف الحصول عىل دعم إضايف لعملهم 
يف املرشوع عن طريق الدعاية ، والتمويل، 

والحصول عىل املواد واملعدات والخرباء، الخ.

أنواع العروض للمرشوع 
ميكن أن تتخذ منتجات الطلبة أشكاال كثرية 
ومتعددة. فيمكن أن تشمل عىل املجالت، 

ومقتطفات أدبية من الكتابة اإلبداعية، 
واملواقع اإللكرتونية، وحمالت كتابة الرسائل 

والتقارير إىل املسؤولني الحكوميني، واملعارض 
الفنية، وورش العمل، والعروض األدائية، 

وجمع التربعات، والعديد العديد من األمثلة 
التي يتخذ فيها الشباب إجراءات يف اطار ما 

يتعلمونه يف الصف.

يعتمد نوع العرض الذي سيختاره طلبتك عىل 
املنتج النهايئ وجمهورهم املستهدف. عىل 

سبيل املثال، إذا اشتملت املنتجات النهائية 
للطلبة عىل عنرص برصي قوي مثل املقاالت 
التصويرية، والجداريات، واألعامل الفنية، أو 
أرشطة الفيديو، خذ يف اعتبارك إقامة معرض 

يف املدرسة أو للمجتمع أو عرض أعاملهم 
فلميا. فيام إذا كان املنتج النهايئ هو عبارة عن 
تجميع األعامل املكتوبة، مثل اإلنشاء والقصائد 

والقصص أواملقاالت، فعليك أن تأخذ بعني 
االعتبار إرسال قطعا منتقاة منها ملدرسة أو 
صحيفة محلية أو نرشها عىل االنرتنت عىل 

مدونة إلكرتونية أو موقع إلكرتوين.

هناك ازدياد يف عدد الطلبة يف الصفوف 
املدرسية اليوم ممن يستخدمون  أدوات 

متنوعة من التكنولوجيا يف مراحل متعددة من 
املرشوع، مبا يف ذلك عرض املنتج النهايئ. كام 

استعرضنا يف الوحدة السادسة، هناك عدد من 
األدوات املتوفرة والتي تسمح للطلبة بدمج 
العنارص البرصية والسمعية، والتفاعلية من 
أجل إنشاء عروض تقدميية أكرث ديناميكية 
وجاذبية للحضور لالندماج معها. إذا قدم 

الطلبة أعاملهم للجمهور وجها لوجه، مثل 
اآلباء واألمهات والخرباء املحليني، أو مجموعة 

من الطلبة األصغر عمرا، فإن األدوات التي 
تدمج النص والصورة، والفيديو مثل تطبيقات 
Prezi، Animoto، وTimeglider، ميكن أن 

تجعل العرض ممتعا أكرث للحضور ويندمجون 
معه. أما إذا كان الطلبة يشاركون عملهم مع 

جامهري متعددة عىل اإلنرتنت، فيمكن ألدوات 
 ،AdobeConnect الفيديو كونفرنس، مثل

 Skype أو ، Blackboard Collaborate  أو
سكايب أن تساعدهم عىل االتصال يف الوقت 

الحقيقي.

العرض لجمهور عاملي 
إن الصفوف الدراسية التي تشارك يف مشاريع 
عاملية عىل االنرتنت لديها فرصة للعمل بشكل 

تعاوين عرب الثقافات الستكشاف ومعالجة 
القضايا التي تهمهم. وباقرتاب نهاية املرشوع 

واستكامل الطلبة ملنتجاتهم النهائية، يصبح 
لديهم الفرصة لتبادل وعرض هذه املنتجات 

عىل الجمهورين املحيل والعاملي.

بإمكان الطلبة إضافة عملهم املكتمل عىل 
منتديات املشاريع يف مركز آي إيرن التعاوين 

عىل االنرتنت والحصول عىل التغذية الراجعة 
من الزمالء املتعاونني، وكذلك أقرانهم اآلخرين 

املهتمني مبرشوعهم من جميع أنحاء العامل.  

ماذا ميكن أن يعمل طلبتي؟

 عرض الرشائح الصويت 	 
برامج الراديو والتلفزيون 	 
املواقع اإللكرتونية وصفحات وييك، 	 

واملدونات اإللكرتونية 
رسومات ومنحوتات وجداريات 	 
مسوح، العرائض 	 
املجالت الكوميدية، الكتب اإللكرتونية، 	 

والرسوم املتحركة 

النرشات اإلخبارية اإللكرتونية أو الصحف 	 
االخرتاعات واإلثبات بالرباهني 	 
مقابالت ومقاالت وأوراق بحثية 	 
إعالنات للخدمة العامة 	 
املرسحيات، واألغاين، والرقصات 	 
لوحات اإلعالنات 	 
ورشات عمل للطلبة األصغر سنا 	 
روايات، قصص، قصائد، مقتطفات أدبية 	 
الربوشورات والنرشات وامللصقات 	 

للمشاركني يف املشاريع العاملية، يسمح العرض 
للمنتجات النهائية للطلبة بأن يطوروا املعرفة 

األساسيةى، واملهارات، واالتجاهات كاألمثلة املدرجة 
أدناه واملقتبسةمن مضفوفة الكفايات العاملية- 

.Global Competence Matrix
إيصال األفكار:

قم باختيار واستخدام التكنولوجيا املناسبة 	 
ووسائل اإلعالم للتواصل مع الجمهور املتنوع

فكر بكيف يؤثر االتصال الفعال عىل الفهم 	 
والتعاون يف عامل مرتابط



46

باإلضافة إىل العروض التقدميية التي يتم مشاركتها عرب اإلنرتنت عىل مركز 
آي إيرن التعاوين ، بإمكان الطلبة املشاركة أيضا يف األحداث واللقاءات 

املحلية واإلقليمية والدولية عىل مدار العام لتبادل وعرض عملهم يف 
املرشوع ومنتجاتهم النهائية. فقد يقدم الطلبة املنتجات يف الوقت 
الحقيقي، إما عمليا أو وجها لوجه. وفيام ييل عدد قليل من مناذج 

للقاءات االفرتاضية واللقاءات وجها لوجه، ميكن أن يستخدمها الطلبة 
لعرض أعاملهم عىل نظرائهم العامليني:

مؤمتر آي إيرن الدويل: وهو املؤمتر السنوي الذي يجمع عادة بني 	 
املعلمني والطلبة من أكرث من 40 بلدا ملشاركة ما عملوه يف املرشوع 

وما تعلموه عن التكنولوجيا، والقضايا العاملية، والعمل التعاوين.

مؤمتر التعليم العاملي: مؤمتر افرتايض يتم عىل اإلنرتنت عن طريق 	 
تطبيق Blackboard Collaborate للمعلمني والطلبة لتقديم 

األفكار، واملشاريع، واألمثلة املتعلقة باالتصاالت العاملية والتعليم.

ملحة عن مرشوع 

يف مرشوع يوم واحد يف الحياة- One Day in the Life يتبادل الطلبة الصور والفيديوهات وكتباتهم ورسوماتهم لتحيك قصة حياتهم اليومية. 
يقوم الطلبة بعمل مقارنات بني الثقافات حول مامرساتهم اليومية االعتيادية مثل الذهاب إىل السوق والرياضة وكذلك عن األيام الخاصة مثل 

العطل وأعياد امليالد يف حياتهم.

املنتج النهايئ:
من جميع أنحاء العامل، يلتقط الطلبة الصور ويجمعونها لتوثيق حياتهم اليومية.

العرض:
عملت مجموعة من الطلبة، من مدرسة Oak Bluffs يف والية ماساشوستس، معرضا عرضت فيه صورهم والصور التي جمعوها من أقرانهم 

من أنحاء العامل يف معرض محيل للفنون.

الجمهور:
حرض املعرض أعضاء املجتمع املحيل وضم اآلباء واألمهات ومعلمني وطلبة آخرين ومحبي الفن يف املجتمع.

مؤمتر YouthCaN: يعقد هذا املؤمتر بقيادة الشباب يف املتحف 	 
األمرييك للتاريخ الطبيعي يف مدينة نيويورك، حيث تقدم 

املجموعات الطالبية من جميع أنحاء العامل أعاملها يف املشاريع 
عىل املواضيع البيئية وجها لوجه وافرتاضيا يف بث حي ومبارش عرب 

اإلنرتنت.

 	 Natural Disaster Youth - قمة الشباب للكوارث الطبيعية
Summit: وهي املؤمتر السنوي الذي يجتمع فيه الشباب وجها 

لوجه وافرتاضيا يف بث حي ومبارش عرب اإلنرتنت ليستعرضوا كيف 
يعملون عىل االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية.

إعداد الطلبة والجمهور لتقديم العروض 
من املهم إعداد الطلبة جيدا يف وقت مبكر قبل عروضهم، بحيث يصبح 

لديهم فهم واضح للتوقعات. أوال وقبل كل يشء، تأكد من أن جميع 
االعتبارات اللوجستية تم تنسيقها وأكدت عليها قبل يوم العرض. قد 
ترغب يف إنشاء قامئة مبتطلبات يوم العرض مع طلبتك لضامن توفر 
جميع التفاصيل قبل العرض. وميكن أن تشمل قامئتك املرجعية عىل 

إعداد املواد، واختبار املعدات، وترتيب مكان العرض، وإعداد الجمهور 
)إذا كان لهم دور يف العرض( واملحارضين.

عليك قضاء بعض الوقت مع الطلبة واطلب منهم األخذ بعني االعتبار من 
هو الجمهور وإعداد أنفسهم وفقا لذلك. إذا كان الطلبة يقدمون العرض 
لجمهور أصغر سنا، فقد يحتاجون إىل إعداد توضيحات بسيطة، وتضمني 

املزيد من الصور وأرشطة الفيديو، والتفكري يف كيفية تضمني عنارص 
تفاعلية يف العرض الذي سيقدموه. إذا كان الطلبة سيقدمون العرض 
إىل الخرباء املحليني، ينبغي أن يكونوا عىل استعداد ملشاركتهم األدلة، 

واملوارد، وتفسريات متعمقة لدعم األعامل التي قاموا بها يف مرشوعهم. 
وإذا كان عىل الجمهور أن يفعلوا ما هو أكرث من االستامع بشكل سلبي، 
فيجب عليك أن تعمل عىل إعدادهم جيدا قبل العرض بأن ترشح لهم 

التوقعات وتزودهم بأهداف أو مبادئ توجيهية ليشاركوا يف العرض 
حسب الرضورة.
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ملحة عن مرشوع 

يف مرشوع "بإمكان الشباب"- YouthCaN ، تتشارك أندية الشباب والصفوف اهتاممهم 
بدراسة البيئة وحاميتها. نشاطات مثل امليش ملسافات طويلة محليا، وحمالت النظافة يف 

املجتمع، واستكشاف البيئة، والتحقيق يف مواضيع بيئية ومؤمترات وورشات عمل جميعها 
مدارة من قبل الشباب. 

املنتج النهايئ: ابتكر الشباب من كافة انحاء العامل منتجاتهم النهائية، والتي اشتملت عىل 
متثيليات وفيديوهات واستعراضات وورشات عمل ملعالجة قضايا الحياة البحرية واملياه 
املرتبطة مبوضوع قمة الشباب YouthCaN 2013 وهو "مساعدة البيئات تحت املياه"

 YouthCaN 2013 -العرض: قدم الطلبة عرضا ملنتجاتهم النهائية يف مؤمتر بإمكان الشباب
يف متحف التاريخ الطبيعي يف نيويورك. قدم طلبة من اندونيسيا متثيلية عن حامية 

الشعاب املرجانية يف بلدهم بينام قدم طلبة من نيويورك فيديو وعرضا تقدمييا عن مرشوع 
اختبار املياه. انضم إىل املؤمتر عرب سكايب- Skype عدة مجموعات لعرض دراساتهم  عن 

مشاكل املياه املحلية.

الجمهور: العديد من املجموعات من طلبة املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية من 
مختلف أنحاء مدينة نيويورك، ومجموعات الطلبة من بلدان أخرى وخرباء علوم محليني، 
والعاملني يف املتحف ومؤسسات بيئية محلية شاركت يف هذا املؤمتر وجها لوجه وافرتاضيا 

يف بث حي ومبارش  عرب اإلنرتنت. 

نصائح معهد باك للتعليم لتقديم العروض الطالبية 

عليك أن تجعل كل طالب قادرا ومتمكنا من اإلجابة عىل األقل وبشكل فردي عىل 	 
اثنني من األسئلة حول عمله أو عملها، بدون مساعدة من زمالئهم. 

اطلب من أحد الطلبة أن يجيب عىل سؤال حول ما قدمه طالب آخر. 	 
أخرب الطلبة أنك قد تدعو أي واحد منهم لتقديم أي جزء من العرض التقدميي بحيث 	 

سيكون لزاما عىل كل واحد منهم أن يكون مستعدا.

الخطوات املقبلة 
تعلمت يف هذه الوحدة  املزيد من املعلومات حول األساليب املختلفة، واألدوات، واملنابر التي 
ميكن أن يستخدمها الطلبة ملشاركة منتجاتهم النهائية أمام الجامهري املتنوعة محليا وعامليا. يف 

الوحدة التالية ستتعلم املزيد عن األدوات واملوارد التي ميكنك استخدامها لتقييم ما يتعلمه الطلبة 
خالل تجربة املرشوع التعاوين.

كيف تنرش عمل الطالب يف مرشوع دوائر التعلم  آلي 
 :iEARN Learning Circles -إيرن

http://us.iearn.org/professional_development/
multimedia//circles/lcguide/p5.publish/5.

 publish.html

منوذج تقييم العرض الذي يقدمه الطالب من معهد 
باك للتعليم: 

 http://bie.org/objects/cat/rubrics

أدوات التكنولوجيا من أجل املوارد الصفية للعرض: 
http://www.pearsonschoolsystems.com/

  blog/?p=295

عرض الرشائح الروايئ: 
http://www.edutopia.org/maine-project-

 learning-student-work-homeless

هل ميكنك تحديد الجمهور الذي ميكن أن . 1
يشارك معه الطلبة عملهم  خارج الصفوف 

الدراسية؟ 

كيف سيقدم طلبتك املنتج النهايئ وما الذي . 2
ستحتاجه أنت وطلبتك إىل القيام به لإلعداد 

للعرض؟
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الوحدة التاسعة

تقييم النتائج وقياسها

ملاذا التقييم مهم وما هو التقييم الحقيقي؟ . 1

ما هي بعض أدوات التقييم التي ميكنني . 2
استخدامها؟

اآلن وبعد أن تعلمت املزيد عن املنتجات 
والعروض النهائية للطلبة، سندرس يف هذه 
الوحدة كيف ترتبط هذه املنتجات النهائية 

بالتقييم وكيف ميكنك تقييم املهارات واملعارف 
التي مناها الطلبة كنتيجة لعملهم يف املرشوع 

العاملي. كام ستوفر لك هذه الوحدة املزيد من 
املعلومات حول معنى التقييم األصيل وأي نوع 
من األساليب، واألدوات، واملوارد التي قد ترغب 

يف استخدامها لقياس تعلم الطلبة يف جميع 
مراحل تجربة العمل يف مرشوعهم.

ما اهمية التقييم؟
تحلل تقنيات التقييم الجيدة ما تم تعلمه 

بالفعل ، وما الذي ما زال بحاجة إىل املراجعة، 
وما هي أهداف التعلم الجديدة التي أنت 
بحاجة إىل إدخالها/تقدميها. إذا تم تصميم 

التقييم لقياس مدى فعالية املناهج الدراسية، 
فينبغي أن تكون املناهج موجهة بنتائج 

التقييم السابق. هذه الدورة التقييمية تضمن 
أن يستمر الطلبة بامليض قدما مبواصلة التعلم 

حسب قدراتهم الخاصة.

من أجل خلق تقييم يعزز التعلم، فيجب أن 
تتوفر فيه ثالثة عنارص: 

وجود فهم واضح ألهداف التعلم؛ 	 
معلومات عن أين يقف املتعلم من هذه 	 

األهداف؛ 
خطة لردم الفجوة بني ما يعرفه املتعلم 	 

وما يحتاج إىل معرفته.

كام يسلط التقييم الضوء عىل أمناط مختلفة 
من التعلم وأي من طرق التدريس هي األكرث 

فعالية. فمن خالل التقييم، يكسب املعلم توفر 
املعلومات املطلوبة الختيار واستخدام أفضل 
االسرتاتيجيات التعليمية التي تساعد املتعلم 

عىل التقدم نحو تحقيق أهداف املرشوع. 
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وينبغي أن يبدأ كل مرشوع أو وحدة بأحد أنواع التقييم-القبيل: 
هل بالفعل يعرف الطلبة جزءا من املادة التعليمية التي تخطط 	 

لتغطيتها؟ 
ما هي الثغرات التي ستحتاج إىل جرسها يف تعلم الطلبة ؟	 

كام يؤثر تقييم تقدم الطالب تأثريا مبارشا عىل كيف تقوم بعملية 
التدريس، حيث سيساعدك ذلك عىل التعديل عىل أهداف التعلم 

وتخطيط اتجاه ووترية األنشطة حسبام تقتيض الحاجة. عىل سبيل املثال، 
ميكن أن تساعدك التقييامت غري الرسمية يف نهاية كل يوم عىل رسم 

أهداف اليوم التايل؛ فقد تحتاج إىل رفد مجموعة من الطلبة مبواد تعزز 
التعلم، بينام تقدم مادة جديدة ملجموعة أخرى. ويف نهاية الحصة، 

ستقيس التعلم بشكل عام وتحدد مجاالت النمو املستمر والتقدم لكل 
طالب.

باعتبار التقييم جزءا ال يتجزأ من التعليم، فهو يحدد هل تحققت 
أهداف املناهج الدراسية أم ال. فالتقييم يتم استخدامه لقياس املعرفة أو 

املهارات التي اكتسبها الطالب مؤخرا. نحن بحاجة إىل أن نسأل أنفسنا 
باستمرار األسئلة التالية: 

"هل نحن ندرس الطلبة ما نعتقد أننا فعال ندرسهم؟" 	 
"هل يتعلم الطلبة ما يفرتض بهم أن يتعلموه؟" 	 
"هل طلبتي ميارسون التفكري الناقد؟ وحل املشكالت؟ واالتصال 	 

الجيد؟ ويستخدمون تكنولوجيا املعلومات؟ مرنني وقابلني للتكيف؟ 
مبتكرين وخالقني؟ منافسني عىل الصعيد العاملي؟ مثقفني مبواضيع 

البيئة؟ "

التقييم األصيل يطور عالقات تقربك من الطلبة ومعقدة 

بخصوص مهامت محددة مام يفسح املجال ملحادثات 

رسمية وغري رسمية مع طلبتك، وتعاون األقران، وإعطاءك 

التغذية الراجعة. يثمن هذا التقييم الفكر الذي عمل 

املنتج النهايئ –من حيث العملية التي تم إنجازه من 

خاللها- كام يثمن املنتج بصورته النهائية. 

~ نور، معلمة صف، تونس

من الناحية املثالية، فإن املناهج الدراسية والتقييم يسريان جنبا إىل 
جنب. معظم مشاريع آي إيرن صممت إلنخراط الطلبة يف مهام كلية 
وذات الصلة بالعامل الحقيقي، ومبنية عىل املعرفة السابقة للطلبة من 

أجل تحقيق تعلام أعمق. تحاول هذه املشاريع تعليم املهارات التي من 
شأنها أن تسمح للطلبة مبواجهة عامل يتغري باستمرار. بسبب الطبيعة 

املستمرة للمشاريع، ينبغي افرتاض أن مثلام تتغري املهارة والقاعدة 
املعرفية لطلبتنا، فكذلك ينبغي أن تتغري أهداف التعلم. املعلمني الذين 

يعملون عىل مرشوع عاملي عرب اإلنرتنت مع طلبتهم لديهم الفرصة 
لتبادل األفكار اإلبداعية والنامذج املبتكرة لكيفية قياس ماهو األكرث 

أهمية، من حيث إحداث فرق يف العامل وتلبية/تحقيق املعايري التعليمية 
املعمول بها عىل حد سواء.

ما هو التقييم األصيل؟  
إن التقييم األصيل هو شكل من أشكال التقييم الذي يتطلب من الطلبة 

أداء املهام يف العامل الحقيقي، بحيث تكون تطبيقا هادفا  للمعارف 
واملهارات األساسية. وميكن أن يشمل التقييم األصيل عىل إجراءات مثل 

تصنيف معايري التقييم عىل مقياس، ومراقبة أداء الطالب، ونقد منتجات 
الطلبة، وإجراء املقابالت، ومراجعة األداء السابق للطالب، وكذلك اختبار 
من نوع ورقة وقلم. هذا النموذج من التقييم أكرث شمولية ويوسع نوع 
املعلومات التي يتم جمعها عن الطلبة والطريقة التي يتم بها استخدام 

هذه املعلومات لتقييم تعلم الطلبة. التقييم األصيل ليس هو مجرد 
استدعاء عشوايئ للامدة التعليمية التي تم تغطيها سابقا، ولكنه بدال 

من ذلك مبني عىل نقاط القوة التي تحققت لدى جميع املتعلمني يف 
املوقف التعليمي وتبحث يف كيف تتداخل الكفايات وترتابط مع بعضها 

البعض.

إن التعليم والتعلم والتقييم مرتبطة جميعها ببعض، ومبا أن املشاريع 
العاملية عىل االنرتنت غالبا ما تعتمد عىل نهج متكامل ومتعدد 

التخصصات، فمن املهم أن نتذكر بصورة متزايدة أن اختبار الورقة والقلم 
هو طريقة واحدة فقط لجمع املعلومات عن تعلم الطلبة. يف الواقع، 

ومع استمرار استخدام الطلبة ألدوات أكرث ديناميكية وتفاعلية للتعلم، 
فإن اعتامد نهجاً أوسع نطاقا لتقييم أدائهم سيكون أكرث مالءمة.

يجب أن يتسم التقييم األصيل مبا ييل: 
التوثيق والتعزيز لتنمية مهارات "العامل الحقيقي"، مثل حل 	 

املشكالت والتعاون، فضال عن فهم املادة التعليمية. 
عكس لتعلم الطالب عىل فرتات زمنية وال يركز فقط عىل أداء نهايئ 	 

واحد للطالب مثل العرض التقدميي أو االمتحان. 
يعقد يف سياق يألفه الطالب.	 
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كيفية تقييم التعلم املبني عىل املرشوع

املنتجات النهائية: سواء أنشأ الطلبة صحيفة تعاونية، واألفالم، وعرض يف املؤمتر، موقع إلكرتوين، واألعامل الفنية، والنموذج، أو ورشة . 1
عمل، فإن املنتجات النهائية األصيلة تبني كيف يطبق الطلبة املحتوى واملهارات املكتسبة يف مشاريع يف العامل الحقيقي.

االمتحانات الكتابية: االمتحانات الكتابية التقليدية تعقد إما ككتاب مغلق، أو كتاب مفتوح، أو مبفردها، أو كمجموعة اختبارات.. 2

االمتحانات العملية: يطبق الطلبة املهارات املكتسبة أثناء تنفيذ املرشوع من خالل استكامل مهمة أدائية مثل أداء حي أو إنجازمهمة . 3
بحسب ما يطلب.

تقييم األقران: يعطي الطلبة التغذية الراجعة لزمالئهم يف الصف ويقيمون مدى تعلم اآلخرين للمحتوى واملهارات.. 4

التقييم الذايت: يقيم الطلبة تعلمهم ويجيبون عىل األسئلة أو يكتبون التقارير عن أي املهارات واملحتوى قد تعلموها.. 5

تقييم املعلم: إن التغذية الراجعة التي يقدمها املعلمون للطلبة تشجعهم عىل استكشاف أفكار مختلفة. وقد يخترب تقييم املدرسني كيف . 6
تفاعل األفراد بنجاح ضمن مجموعتهم وحددوا مستوى منوهم املعريف.

العروض الشفوية: ميارس الطلبة مهاراتهم يف االتصال اللفظي واالستعداد للعامل الحقيقي حيث من املحتمل أن يتوقع منهم تقديم . 7
األفكار والنتائج بشكل واضح ودقيق ألقرانهم.

تقارير: االتصاالت املكتوبة حيث ميكن للطلبة تنظيم األفكار أو الحوارات، وتقديم األدلة الداعمة، واستخالص النتائج. 8

محفظة الطالب: عينات من أعامل الطالب بأشكال مختلفة من وسائل اإلعالم لجمع وعرض أدلة حقيقية عن تعلمه.. 9

عليك تقديم معايري التقييم للطلبة  قبل أن يأخذ التقييم مكانه. 	 
)قد يسأل بعض املعلمني املساعدة من الطلبة لتطوير مناذج التقييم 
لتقييم أعامل الطلبة وبذلك تجعل الطلبة مشاركني يف ابتكار معايري 

التقييم الخاصة بهم. قد يستخدم معلمون آخرون معايري خارجية 
ولكن عليك أن ترشحها للطلبة قبل بدء املرشوع(.

بناء إتقان حقيقي للامدة من خالل السامح للطلبة مبراجعة أعاملهم 	 
وإدراج مفاهيم جديدة وتغذية راجعة بناءة. 

يتطلب حضور جمهور حقيقي مثل زمالء آخرين، واآلباء، وأفراد 	 
املجتمع.

يقود التعلم الحقيقي الطلبة نحو اكتشاف عواطفهم الخاصة وإنجازاتهم الخاصة، وليس فقط تكرار ما تعلموه دومنا 

جعله ملكا لهم. إن التقييامت األصيلة هي التي تشجع الطلبة عىل معالجة املعلومات بطريقة تتطلب مهارات الحياة 

الحقيقية وخلق التعلم الدائم. 

~ تاراين، معلم الصف، والية بنسلفانيا
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كيف تقيم التعلم املبني عىل املرشوع؟

القامئة أدناه هي أمثلة من أدوات التقييم التي استخدمت يف مراحل مختلفة من 
مرشوع إيجاد حلول ملشكلة الجوع- Finding Solutions to Hunger  حيث يدرس 
الطلبة يف هذا املرشوع املشاكل املتعلقة بالجوع/األمن الغذايئ ومن ثم يطورون طرقا 

ملعالجتها. 

املرحلة التمهيدية 
مسابقة نتيكيت 	 
الصيد املخفي 	 

مرحلة التنفيذ 
يوميات الطعام 	 
الرسم البياين لألغذية املستهلكة حسب استنتاجات املجموعات الغذائية 	 

االستنتاج
التقييمني الذايت وتقييم مجموعة العمل يف املرشوع 	 
نشاط تعلم الخدمة  	 
كتاب الوسائط املتعددة االلكرتوين أو الفيديو	 

الخطوات املقبلة 
يف هذه الوحدة تعلمت أكرثعن معنى تقييم أصيل، وكيفية تطوير واستخدام األساليب املختلفة 

لتقييم تعلم الطلبة يف جميع مراحل املرشوع التعاوين العاملي. عندما تبدأ يف التفكري يف طرق 
مختلفة لتقييم تعلم طلبتك أثناء املشاريع، عليك األخذ بعني االعتبار الروابط يف قسم املوارد والتي 
تشمل عىل املزيد من القراءة واألمثلة ومناذج التقييم بتفصيل أكرث، واملهام حسب املطلوب، وتأمل 
البيانات والتقييامت التكوينية، وأدوات أخرى ذات صلة قد ترغب يف تطويرها أو تكييفها لطلبتك.

إلعداد املعلمني يف شبكة كريس ستيفينز للشباب ليعمل طلبتهم يف مرشوع تعاوين عىل اإلنرتنت، 
قامت آي إيرن –الواليات املتحدة األمريكية بعقد رشاكة مع معهد باك للتعليم )BIE(، وهي رشكة 
رائدة عامليا يف مصادر التعلم املبنية عىل املشاريع والتدريب. هناك قامئة بالعديد من مصادراملعهد 

يف القسم املخصص للموارد يف هذه الوحدة. 

مناذج معهد باك للتعليم لتقييم - التعاون 
ومناذج لتقييم العرض يف التعلم املبني عىل 

املرشوع:
http://www.bie.org/tools/freebies/cat/rubrics

دليل التقييم من إيديوتوبيا- Edutopia للتنمية 
املهنية:

http://www.edutopia.org/assessment-guide

ما هي أفضل التقييامت التي ميكن أن تحدد . 1
فيام إذا حقق طلبتك أهداف وغايات املرشوع؟  

ما هي الطرق التي قد ترشك طلبتك بها لوضع . 2
التقييم و/أو تقييم أقرانهم؟
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امللحق 1
املوارد واملزيد من املعلومات

تعلم املزيد عن برنامج شبكة كريس 
CSYN - ستيفينز للشباب

 
للحصول عىل أحدث األخبار واألنشطة 

والفعاليات واملشاريع، ومزيد من املعلومات 
عن الربنامج بإمكانكم زيارة املوقع اإللكرتوين 

لربنامج شبكة كريس ستيفينزللشباب عىل 
http://exchange.csyn.org

لطلب املزيد من املعلومات حول االنضامم إىل 
مرشوع يف برنامج شبكة كريس ستيفينزللشباب 
CSYN، عليك استكامل تعبئة طلب االنضامم 

عىل االنرتنت عىل العنوان التايل
 http://exchange.csyn.org/about/join

للمشاركني الحاليني، بإمكانكم الوصول إىل فضاء 
مشاريع برنامج كريس ستيفينز للشباب عىل 

اإلنرتنت عىل املركز التعاوين آلي إيرن عىل:
http://collaborate.iearn.org/space-10/ 

  group-218

تتوفر دروس الستكشاف املنرب عىل االنرتنت 
عىل العنوان التايل:

http://tutorials.iearn.org

تخطيط مصارد املرشوع 
باإلضافة إىل دليل املعلم لربنامج شبكة كريس 

ستيفينز للشباب، فإن ما ييل من املصادر 
وحقائب أدوات العمل، واملواقع اإللكرتونية 
تدعم املعلمني للقيام بأنشطة بني الثقافات، 

والتعلم املبني عىل املشاريع، واستخدام 
التكنولوجيا يف غرفة الصف.

معهد باك للتعليم
يتضمن املوقع اإللكرتوين ملعهد باك للتعليم 
بشكل واسع النطاق عىل البيانات واألدوات 
والخدمات املصممة ملساعدة املربني كيف 

يطبقون التعلم املبني عىل املرشوع لتحسني 
التعليم والتعلم يف القرن 21 يف جميع أنحاء 

العامل وهي متاحة عىل: 
 http://bie.org

Edutopia - إيديوتوبيا
يحتوي املوقع اإللكرتوين إلديوتوبيا عىل 
معلومات ومقاالت وغريها من املصادر 

ذات الصلة بالتعلم املبني عىل املشاريع 
والتكنولوجيا من أجل تحسني التعلم من 

الروضة حتى الصف 12 وإعداد الطلبة 
للمستقبل بشكل أفضل وهي متاحة عىل: 

http://www.edutopia.org

دليل املعلمني للتبادل 
التفاعل الدويل من خالل التكنولوجيا  

صمم هذا الدليل ملساعدة املعلمني عىل 
استخدام اإلنرتنت لالتصال عىل الصعيد العاملي، 

وتتضمن معلومات حول أدوات التكنولوجيا، 
وأمثلة من املشاريع العاملية، واملصادر الالزمة 

لعمل املرشوع التعاوين:
http://www.connectallschools.org/exchange-

guide-international-collaboration

بناء الجسور: الدليل الصفي للتفاهم بني 
الثقافات لفيلق السالم 

يوفر كتاب العمل هذا خططا لدروس قصرية 
وأنشطة ميكن تكييفها لبناء الوعي بني 

الثقافات، واالحرتام املتبادل واالتصاالت يف 
الصفوف الدراسية وهي متاحة عىل الرابط:

http://www.peacecorps.gov/wws/classroom/
 /publications/building-bridges

معلومات مفيدة عن املهارات 
والكفاءات، واملعايري العاملية للمشاريع 
من خالل مشاريع آي إيرن، تزود شبكة كريس 

ستيفنز للشباب الطلبة باملهارات والكفايات 
التي يحتاجونها ليكونوا مواطنني عامليني 

منتجني. وفيام ييل بعض املهارات والكفايات 
التي تم تحديدها من قبل املنظامت الدولية.

مصفوفة الكفاءة العاملية 
مجلس رؤساء مجالس املدارس الحكومية

أنشأت مصفوفة الكفاءة العاملية كجزء من 
مجلس رؤساء مجالس املدارس الحكومية 
يف مرشوع إدستيبس- EdSteps  بالرشاكة 

مع جمعية آسيا للرشاكة للتعلم العاملي 
 Asia Society Partnership for Global(

Learning(.  توفر هذه املصفوفات تعريفا عاما 
للكفايات العاملية واملبادئ التوجيهية لكيفية 

إثبات تحقيق الطالب لها
http://www.edsteps.org/ccsso/ SampleWorks/ 

Matrices420.pdf

إطار عمل للتعلم يف القرن 21 
مؤسسة الرشاكة من أجل مهارات القرن 21 

طورت مؤسسة الرشاكة من أجل مهارات 
القرن21  رؤية لنجاح املجتمع العاملي الجديد. 
يصف هذا اإلطار املهارات واملعارف، والخربات 
التي يجب عىل الطلبة إتقانها لتحقيق النجاح 

يف العمل والحياة، وتتوفر عىل املوقع التايل:
   http://www.p21.org/about-us/p21-framework

معايري تكنولوجيا التعليم الوطنية 
للجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم  
الجمعية الوطنية لتكنولوجيا التعليم

معايري تكنولوجيا التعليم الوطنية للطلبة، هي 
املعايري املستخدمة لتقييم املهارات واملعارف 

التي يحتاجها الطلبة ليتعلموا بشكل فعال 
والعيش كأعضاء منتجني يف عامل يزداد عاملية 

ورقمية:
http://www.iste.org/standards/standards-for-

  students

أدوات تكامل املنهج، آي إيرن-الواليات املتحدة 
األمريكية 2013 

تبني خطط تكامل املناهج ملشاريع آي إيرن، 
كيف ميكن للمعلمني مواءمة املشاريع مع 

املعايري الوطنية، مبا يف ذلك املعايري األساسية 
املشرتكة يف الواليات املتحدة األمريكية 

)Common Core State Standards for the U.S(
http://us.iearn.org/projects/curriculum-

  integration-toolkit
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امللحق 2
قامئة املصطلحات

Diaries -اليوميات
سجل يوميات غالبا ما يكتب فيه املرء عن 

تجاربه ومالحظاته ومشاعره واتجاهاته 
الشخصية، الخ. 

وقد يحتوي عىل رزنامة مواعيد ومالحظات.

Blog -مدونة إلكرتونية
موقع إلكرتوين ينرش عليه كاتب أو أكرث 

نشاطاتهم ومالحظاتهم وآرائهم، الخ، وغالبا 
ما تتضمن املدونات مواد مكتوبة لكن الصور 

والفيديوهات واملواد السمعية هي عنارص 
مهمة للعديد من املدونات. بعض املدونات 

تختص فقط يف فلرتة األخبار أو تجميع مصادر 
متنوعة عىل اإلنرتنت وإضافة تعليقات قصرية 

وروابط ملواقع إلكرتونية. هناك مدونات أخرى 
تختص بتقديم مواد أصلية. إضافة إىل ذلك 

فإن العديد من املدونات تزود مبنصات تسمح 
لزائريها برتك تعليقاتهم والتفاعل مع النارش 

لهذه املدونة.   

Campaign -حملة
العمل بطريقة منظمة وفعالة نحو تحقيق 
هدف. "قام بعض الناس بحملة ضد عاملة 

األطفال"  

 Buck Institute for – معهد باك للتعليم
Education

األولوية الكربى ملعهد باك للتعليم هي 
مساعدة املعلمني عىل تهيئة الطلبة لحياة 

ناجحة. يقوم املعهد بذلك من خالل ارشاد 
املعلمني كيف يستخدمون التعلم املبني عىل 

املرشوع يف جميع املراحل الدراسية وكافة 
املواد التدريسية. وكمؤسسة غري ربحية موجهة 

بالرسالة، يبتكر معهد باك ويجمع ويشارك 
مامرسات تعليمية ومنتجات عالية الجودة، 

ويزود بخدمات ذات فاعلية عالية للمعليمني 
واملدارس واملناطق التعليمية.

يقدم معهد باك للمعلمني برامج للتنمية 
املهنية حول كيفية تصميم وتقييم وإدارة 
املشاريع التي ترشك الطلبة وتحفزهم. يف 

حني يساعد املعهد املدارس عىل تحقيق 
الرتابط بني مامرسات تطبيق التعلم املبني 

عىل املرشوع لكل املستويات الصفية وجميع 
املواد التدريسية، ويدعم إيجاد عمليات 

وتنظيم هيكيل لكافة أعامل املدرسة التي من 
شأنها دعم تطبيق التعلم املبني عىل املرشوع. 

يف حني يقدم معهد باك للتعليم خدمات 
وخربات منقطعة النظري للمناطق التعليمية 

إليجاد مبادرات للتعلم املبني عىل املرشوع يف 

كافة أنحاء املنطقة التعليمية واملحافظة عىل 
دميومتها. إن الزيادة الهائلة يف الطلب لخدمات 

املعهد ومنتجاته يحدثنا عن قدرة معهد باك 
للتعليم عىل مساعدة املربني من كل أنحاء 

العامل لتقديم تعليم أفضل لكافة الطلبة.
http://bie.org/about

 Project Driving – السؤال القيادي للمرشوع
 Question

السؤال القيادي هو سؤال كبري ذي مغزى 
تتم صياغته باستخالص موضوع ما وتحديد 
معايري املحتوى املرتبطة به ميكن الطلبة من 

املشاركة يف االجابة عليه ويساعدهم عىل تركيز 
جهودهم يف جميع مراحل املرشوع. للسؤال 

القيادي مواصفات يجب االلتزام بها عند 
صياغته مثل الكلامت املفتاحية املستخدمة 
يف كتابته، هل له عالقة بشخص أو مؤسسة، 

يحتوى عىل إجراءات أم تحدي، ومن هو 
الجمهور املستهدف/الغرض.

Online Course - دورة تدريبية عىل اإلنرتنت
الدورات التدريبية عىل اإلنرتنت تحد من 
الحواجز الجغرافية الفاصلة بني الطالب 

واملؤسسة التعليمية. فهي البديل للتدريب 
وجها لوجه كام توفر عنارص متوفرة عىل 

اإلنرتنت تيرس التفاعل الثاليث املهم بني الطالب 
واملحتوى التعليمي واملدرس، ومع الطلبة 

اآلخرين. قد يفضل الطلبة أخذ هذه الدروات 
داخل الحرم الجامعي/املؤسسة التعليمية، 

ولكنها صممت كذلك لتلبية احتياجات الطلبة 
الذين ال يقدرون عىل االلتحاق باملؤسسة 

التعليمية شخصيا. قد يقطنون بالقرب من 
الحرم الجامعي أو يف مكان بعيدا عنه يف والية 

أخرى أو حتى بلد آخر.
  http://goo.gl/mHdx8Q

 Higher order -مهارات التفكري العليا
thinking skills

استخدم مصطلح مهارات التفكري العليا يف 
التطوير الرتبوي باالعتامد عىل تصنيفات 

التعليم )مثل تصنيف بلوم(. انبثقت فكرة 
التصنيف من أن هناك بعض أنواع التعلم 

تتطلب عمليات معرفية أكرث من غريها، ولكنها 
ذات فوائد عامة أكرث. فعىل سبيل املثال نجد 

يف تصنيف بلوم مهارات التفكري العليا هي 
املهارات التي تشتمل عىل التحليل والتقييم 
والرتكيب )ابتكار ملعرفة جديدة(، وتتطلب 

طرقا للتعلم والتعليم مختلفة عن تعلم 
الحقائق واملفاهيم. تشتمل مهارات التفكري 

العليا عىل تعلم مهارات إصدار األحكام مثل 
التفكري الناقد وحل املشكالت. ومن الصعب 
جدا تعلم مهارات التفكري العليا أو تعليمها 

ولكن قيمتها أكرب ألن مثل تلك املهارات 
باالمكان استخدامها أكرث يف مواقف جديدة 
)عىل سبيل املثال، يف مواقف غري تلك التي 

تعلم الطالب فيها تلك املهارة(. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Higher_order_

thinking_skills

 Open ended -السؤال ذو النهاية املفتوحة
question

القدرة عىل طرح األسئلة ذات النهاية املفتوجة 
أمر مهم جدا يف العديد من املهن مبا يف ذلك 

التعليم واالرشاد واالصالح واملبيعات واألعامل 
التحقيقية والصحافة. 

تصمم األسئلة ذات النهاية املفتوحة لتشجيع 
الحصول عىل إجابة وافية ذات معنى باستخدام 

املادة املعرفية للامدة و/أو االنفعاالت. وهي 
عكس األسئلة ذات النهاية املغلقة التي تشجع 

األجوبة القصرية أو التي تحتوي عىل كلمة 
واحدة. 

يستهل السؤال ذي النهاية املفتوحة بكلامت 
مثل "ملاذا" و"كيف"، أو عبارات مثل " حدثني 

عن...". غالبا هي ليست سؤال بقدر ما هي 
ترصيحات تسأل ضمنيا عن استجابة.

أمثلة:
حدثني عن عالقتك برئيسك يف العمل.	 
ما هو رأيك باملرشحني يف هذه االنتخابات؟	 
قميصك امللون الذي ترتديه مثري لالهتامم	 

 http://goo.gl/OX2FyG
http://www.mediacollege.com/journalism/ 

 interviews/open-ended-questions.html
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Google Docs – مستندات جوجل
 office -مستندات جوجل هو مجموعة أوفيس
suite املبنية عىل اإلنرتنت توفرها جوجل مجانا 
 Google Drive  -ضمن خدمات محرك جوجل
. تسمح هذه الخدمة للمستفيدين منها بإنشاء 

وتحرير املستندات عرب اإلنرتنت ومتعاونني 
مع مستخدمني آخرين يف نفس الوقت بشكل 
حي ومبارش. تتضمن مستندات جوجل كافة 

خواص تقنيات كتابة الوثائق وجداول البيانات 
 Tonic مع برنامج العروض صممتها رشكة

  .Systems
 http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Docs

Ecological Footprint  -البصمة البيئية
أثر شخص ما أو مجتمع ما عىل البيئة، ويعرب 

عنها مبساحة األرض الالزمة الستمرارية 
استخدامهم للموارد الطبيعية.

http://www.oxforddictionaries.com/
 definition/english/ecological-footprint

Brainstorm-العصف الذهني
هو نقاش جامعي فوري إلنتاج أفكارا وطرقا 

لحل املشكالت: عقد املشاركون جلسة عصف 
ذهني. 

http://www.oxforddictionaries.com/
 definition/english/brainstorm?q=Brainstorm

Digital Dialogue – الحوار الرقمي
الحوار الرقمي هو حوار مكتوب )بكلامت 

أخرى هو حوار يكتبه شخص حقيقي، متاما 
مثل النص الفيلمي )سيناريو(( والذي يكون بني 

شخص والكمبيوتر عن طريق وسائل تتفاوت 
من متصفحات الويب وأجهزة املساعد الرقمية 

الشخصية إىل الهواتف املحمولة والتلفزيون 
التفاعيل. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_  
conversation

Digital citizenship - املواطنة الرقمية
ميكن تعريف املواطنة الرقمية بقواعد السلوك 

املناسب واملسؤول فيام يتعلق باستخدام 
التكنولوجيا.

 Respect, Educate احرتام، تثقيف وحامية
 )and Protect )REPs

مفهوم )REPs( هو وسيلة لرشح وكذلك 
تدريس مواضيع املواطنة الرقمية. كل مجال 
يحتوي عىل ثالثة موضوعات يجب تدريسها 
للطلبة بدءا من مرحلة رياض األطفال. عند 

تدريس هذه األفكار نجد أن رأس كل موضوع 
 .)REP( من كل مجموعة سيدرس كوحدة من

عىل سبيل املثال املوضوع األول سيكون : 
اآلداب و االتصاالت و الحقوق/ املسؤوليات. 
وهذا سيستمر يف املوضوعني الثاين والثالث. 

بتعليم ذلك سيتمكن جميع الطلبة من تغطية 
كافة املواضيع وكل واحد منهم يفهم األفكار 

األساسية عن املواطنة الرقمية.

احرتم نفسك/احرتم اآلخرين
اآلداب	 
الوصول	 
القانون	 

ثقف نفسك/ اتصل باآلخرين
االتصاالت	 
محو األمية	 
التجارة	 

إحم نفسك/ إحم اآلخرين
الحقوق و املسؤوليات	 
السالمة ) األمن (	 
الصحة والرفاه االجتامعية	 

http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.
html

 :Platform - املنصة عىل اإلنرتنت
هي بيئة افرتاضية عىل اإلنرتنت  لربنامج أو 
تطبيق معني يسمح للمسجلني عليه بإضافة 

تعليقات وتحميل صور وفيديوهات، والتفاعل 
مع اآلخرين يف حوارات ونقاشات ضمن مجال 

عمل الربنامج أو التطبيق. املنصة املثالية 
تشمل عىل هندسة تجهيزات البنية التحيتية 
الحاسوبية ونظام تشغيل ومكتبات اسرتجاع 

املعلومات أثناء التشغيل.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Computing_

 platform

إميوتيكنز )الرموز اإللكرتونية للتعبري عن 
 Emoticons -)املشاعر

متثيل لتعابري بالوجه مثل االبتسامة أو العبوس، 
والتي ميكن تضمينها ضمن النصوص املكتوبة 

باستخدام توليفات مختلفة من أحرف عىل 
لوحة املفاتيح. وهي تستخدم يف االتصاالت 

اإللكرتونية لنقل مشاعر الكاتب أو النربة 
املقصودة التي تعرب عن املشاعر الحقيقية. 

"عليك أن ترفق بالفكاهات التي تنرشها 
باإلميوتيكينز، مثل وجه مبتسم :-(، لتجنب 

سوء الفهم".
 http://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon

أدوات تكنولوجيا اإلنرتنت التفاعلية2.0 -  
Web 2.0

هي الجيل الثاين من تطوير الشبكة العنكبوتية 
العاملية والتي ينظر إليها كمجموعة من 

املفاهيم والتوجهات والتكنولوجيا التي تركز 
تعاون املستخدم لها،  ومشاركة املحتوى الذي 

يبادر فيه، والتشبيك االجتامعي. 
http://dictionary.reference.com/browse/

web+2.0

Space – الفضاء
هو متثيل ثاليث األبعاد للمحيط الذي يتصور 

مستخدم التكنولوجيا نفسه فيه وأن بإمكانه 
التفاعل من خالله مع اآلخرين؛ ويسمى أيضا 
املشهد االفرتايض، أوالفضاء االفرتايض، أو العامل 

االفرتايض
http://www.pcmag.com/encyclopedia/

 term/58705/virtual-environment

 :)Peace Corps(فرق السالم أو هيئة السالم
هو برنامج تطوعي تديره حكومة الواليات 

املتحدة األمريكية. رسالة  فرق السالم تتلخص 
يف ثالثة أهداف:-1 تقديم املساعدة التقنية 
و-2 مساعدة الناس خارج الواليات املتحدة 

عىل فهم الثقافة األمريكية و-3مساعدة 
األمريكيني عىل فهم ثقافات الدول املختلفة 
حول العامل. تعمل فرق السالم بصورة عامة 
عىل التنمية اإلجتامعية واإلقتصادية. يجب 
أن يحمل املشارك ) أي متطوع فرق السالم 

( الجنسية األمرييكية وعادة يكون حاصل 
عىل شهادة جامعية.، حيث يعمل املتطوع 

يف الخارج ملدة 24 شهر باإلضافة إىل 3 شهور 
للتدريب. يعمل املتطوعون مع حكومات 

ومدارس ومنظامت غري ربحية ورواد يف التعليم 
واإلطعام والتجارة وتقنية املعلومات والزراعة 

والبيئة. بعد 24 شهرا من الخدمة، يستطيع 
املتطوعون أن يطلبوا متديد مدة خدمتهم.

تأسست فرق السالم يف 1 مارس/آذار 1961 
   http://goo.gl/iEVRrC

 Digital -الطالقة املعلوماتية الرقمية
Information Fluency

الطالقة املعلوماتية الرقمية هي القدرة عىل 
العثور عىل املعلومات الرقمية وتقييمها 

واستخدامها بشكل أخالقي بكفاءة وفاعلية 
لحل مشكلة معلوماتية. تشمل هذه املقدرة 

عىل معرفة محددة ومهارات وترتيبات 
مثل معرفة الفرق بني املعلومات الرقمية 

واملعلومات املطبوعة؛ امتالك املهارات الالزمة 
الستخدام أدوات متخصصة يف العثور عىل 

املعلومات الرقمية؛ وتطوير ترتيبات مطلوبة يف 
بيئة املعلومات الرقمية. 

https://21cif.com/resources/difcore/dif_faqs.
 htm
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 Blogger, -مواقع لكتابة املدونات اإللكرتونية
WordPress, Tumblr

بلوقر ووردبريس وتبملر هي مواقع إلكرتونية 
مجانية لكتابة املدونات اإللكرتونية ملن يريدون 

بناء سريتهم الذاتية عىل اإلنرتنت أو موقع 
إلكرتوين. من أشهر املواقع املجانية لعمل 

املدونات اإللكرتونية
  Blogger

 https://www.blogger.com
WordPress

 http://wordpress.org
Tumblr

 https://www.tumblr.com

 :)Google Drive( جوجل درايف
  )cloud storage(هي خدمة تخزين سحايب

ومتزامنة مللفات قدمتها رشكة جوجل ، وأعلنت 
عنها يف 24 نيسان / أبريل 2012. تعترب هذه 
الخدمة امتداداً  لجوجل دوكس التي تسمح 

للمستخدمني بإنشاء وتعديل وتخزين امللفات 
املكتبية عىل خوادم جوجل التي تضمن أمن 
امللفات فيها وعدم الوصول إليها إال من قبل 

مالك امللف أو من يخوله بذلك. 
ميكن رفع امللفات وتحميلها وحتى ميكن 

التعديل عليها عىل اإلنرتنت باستخدام 
الحواسيب أياً كان نظام التشغيل فيها 

  )Tablet(والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية
العاملة بنظام تشغيل أندرويد وتعد 

جوجل بتقديم هذه الخدمة قريباً ألجهزة 
.)iPad( وآيباد  )iPhone(آيفون

 https://drive.google.com

Webinar -ويبينار
هو ندوة أو أي شكل تقدميي آخر يعقدعىل 

اإلنرتنت ويسمح للمشاركني من مناطق 
مختلفة لرؤية وسامع املحارض وطرح األسئلة 
وأحيانا الحصول عىل تصويت الستطالع الرأي.

http://dictionary.reference.com/browse/
webinar

iMovie -آي مويف
آي مويف هو تطبيق لربنامج محوسب متخصص 

 Apple( بتحرير الفيديو ومتتلكه رشكة أبل
  ).Inc

http://en.wikipedia.org/wiki/IMovie

YouTube  -يوتيوب
هو موقع تبادل ملفات الفيديو، أنشأه ثالثة 
موظفني سابقني من رشكة PayPal يف فرباير 

2005 و جوجل هو مالكه اآلن منذ أواخر عام 
2006. يستطيع مستخدمي هذا املوقع تحميل 

ومشاهدة ومشاركة الفيديوهات. واملقر 
الرئييس للرشكة يف San Bruno يف كاليفورنيا، 

ويستخدم أدويب فالش فيديو وتقنيات 
HTML5 لعرض مجموعة واسعة من محتوى 

الفيديو مبا يف ذلك مقاطع الفيديو ومقاطع 
التلفزيون، وأرشطة الفيديو واملوسيقى، 
ومحتوى الهواة مثل املدونات والفيديو، 

وأرشطة الفيديو القصرية األصلية، وأرشطة 
الفيديو التعليمية.

  http://www.youtube.com

Internships-التدريب يف موقع العمل
تسمح عملية تدريب الطلبة يف مواقع العمل 

ضمن فرتة زمنيةمعينة مبشاركة الطلبة الفاعلة 
يف العمل ومتكنهم من االنتقال من موقع إىل 

آخر داخل املؤسسة أو املصنع، وتنفيذ العديد 
من املهام املختلفة. وبذلك يتعرف الطلبة عىل 

كافة أنشطة املؤسسة أو املصنع. وقد يكون 
هذا التدريب مدفوع األجر أو غري مدفوع 

األجر. ويعتمد ذلك عىل مدى إنتاجية الطالب 
خالل فرتةالتدريب ومدى توافر املصادر 

للتمويل.

Mentorships-التوجيه املتخصص
يقوم املعلم أو املرشد الرتبوي بعدة أدوار فهو 
معلم ومرشف ومقيم وميرس ومساعد وصديق 

للطالب، ومع ذلك فهو بحاجة إىل مساعدة 
الطلبة للقيام بوظيفته عىل أكمل وجه. 

ويسهم املرشد الرتبوي يف تنفيذ نشاط التوجيه 
املتخصص عن طريق قيامه مبا ييل:

وضع األهداف الواقعية	 
اقرتاح املشاريع التي تنمي املهارات	 
تحديد نقاط القوة والضعف وتطور 	 

الطالب
وضع قواعد السلوك للطلبة بناء عىل 	 

االجراءات والقوانني املتبعة يف مكان 
العمل

التعامل بفعالية مع املشاكل واملعيقات 	 
التي قد تواجهه

التواصل مع اآلخرين	 

Job Shadowing-املشاهدة الوظيفية
إن املشاهدة الوظيفية هي نشاط الستكشاف 
املهن ويتم تنفيذه عن طريق أخذ مجموعة 
من الطلبة إىل مواقع العمل، حيث يقومون 

مبالزمة مجموعة من املوظفني الستكشاف 
املهارات ونوع التعلم الذي يحتاجونه لاللتحاق 

مبهنة املستقبل. فيمكن للطلبة االطالع عىل 
مسؤوليات املوظفني وكيف يقومون باملهام 

املناطة بهم، و األدوات وتكنولوجيا املعلومات 
التي يستخدمونها،  ويتفاعلون مع الزبائن 

ويحرضون االجتامعات ويلتزمون يف املواعيد. 
صمم  نشاط املشاهدة الوظيفية ملساعدة 
الطلبة يف استكشاف ميولهم واهتامماتهم 

وبنفس الوقت تطوير مهارات البحث وبناء 
املعرفة املهنية لديهم.



www.iearn.org exchange.csyn.org facebook.com/iEARN.Jordan

الصحة

البيئة

األمن الغذايئ

الرتبية املدنية

ثقافة السالم

األمية والتعليم

الريادة االجتامعية

متكني البنات والفتيات
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