
 الدليل اإلرشادي



أهًلا وسهال بكم...

نتوجه لكم بجزيل الشكر واالمتنان 
الهتمامكم الفائق بالدور المحوري 

للتعليم في خضم هذا العالم 
المعقد والمتغير باستمرار، ال سيما 

في ظل هذه األوقات االستثنائية.
 

كما يسرنا بأن تكونوا جزءًا من 
RewirEd Talks، الحوار الجديد 

حول التعليم العالمي 



ما هو RewirEd Talks؟

RewirEd نبذة عن

RewirEd Talks هي واحدة من المبادرات العديدة التي تعقدها منصة RewirEd إلجراء حوارات ملهمة بشأن مستقبل 
التعليم حول العالم. 

تهدف RewirEd Talks إلى اإلنصات إلى األصوات التي تفتقر عادة إلى من يستمع إليها، وإلى إشراكها في المحادثات 
األوسع نطاًقا بشأن مستقبل التعليم حول العالم. 

تفتح RewirEd Talks أبوابها للجميع؛ حيث يلتقي الطالب وأولياء األمور والمعلمون والمربون وقادة المدارس ورجال 
األعمال والمسؤولون الحكوميون للمشاركة في حوارات بناءة.

RewirEd هي منصة عالمية تهدف إلى إعادة رسم مالمح العملية التعليمية وضمان مستقبل مزدهر ومستدام ومبتكر وسهل المنال 
RewirEd :لألطفال والشباب. لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
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RewirEd Talks قبل استضافة
فيما يلي بعض النصائح واالقتراحات التي ستساعدك على االستعداد الستضافة محادثة RewirEd Talk، ولك الحرية أيًضا في إضافة أفكارك الخاصة.

ابحث عن طريقة لتقديم رؤيتك. 
يمكنك إما تسجيل محادثتك، 

أو اختيار شخص ما لتدوين 
المالحظات، أو كالهما!

 اقرأ الخطوات الواردة في 
الجزء 4 بعناية للتعرف على 

كيفية سير العملية. 

يمكنك اختيار مدة محادثة 
RewirEd Talk التي تعقدها؛ 

فقد تكون 45 أو 60 دقيقة، أو أطول 
من ذلك حسب حجم الفريق.

مقومات الحوار البناء

تأكد من حسن إدارة 
الحوار بحيث يتم توزيع 

وقت التحدث بالتساوي بين 
المشاركين. 

استخدم جهاز توقيت لضمان 
االلتزام بالموعد المحدد

تأكد أن الحضور يشعر 
بالترحاب والتقدير واالهتمام
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حدد ودّون أي عدد تريده من 
األسئلة من “األسئلة التوجيهية” 
في الصفحة 3 أو لك الحرية في 

طرح أسئلتك “.

2



الدرجات 

ما هو الغرض من الدرجات في العملية 
التعليمية؟ في رأيك، ما الذي يجب 

قياسه وما الذي ال يجب قياسه؟

الفرص

ما هي فرص التعليم التي ظهرت 
بسبب كوفيد-19؟

المدرسة

من واقع تجربتك، ما الذي يجعل من 
أيام المدرسة ذكريات سعيدة؟

أسئلة توجيهية إلثراء الحوار

التعليم الرقمي

كيف نضمن أن التعلم الرقمي ال يترك 
أي طالب خلف الركب؟

التغيير المزعج

مــا الــذي قد يســبب إزعاًجا للناس عند 
تطبيقــه في قطــاع التعليم، ولكنه 

سيســاعد في تغييــر نموذج التعليم؟ 

دور المعلمين
في رأيك، كيف يمكن إعادة تصور دور 

المعلم في نظامنا التعليمي؟

في رأيك، ما هو الغرض والدور 
الحقيقي للتعليم؟ 

الغرض

ماذا لو

ماذا لو لم تكن هناك وظائف، ما 
 الهدف من التعليم عندئذ؟

اإللهام

من ُمعلمك الذي كان وال يزال مصدر 
إلهاًما لك؟ ولماذا؟

التفاؤل

ما الذي يجعلك أكثر تفاؤالً بشأن 
 مستقبل التعليم؟ ولماذا؟

العصا السحرية

تخيل أن لديك عصا سحرية ويمكنك 
تغيير شيء واحد في نظام التعليم 

الحالي، ما الذي ستغيره؟

أضف أسئلتك 
الخاصة هنا!
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RewirEd Talks كيف تستضيف
خطوة بخطوة

اطرح السؤال األول لبدء الحوار. 
 

نصيحة إرشادية: اطلب من الجميع التزام 
الهدوء لمدة 30 ثانية للتفكير قبل تبادل 

الحوار.

الخطوة
3

الخطوة
4

الخطوة
1

ضع مخطًطا زمنًيا لمحادثة 
RewirEd Talk مع فريقك.

نصيحة إرشادية: ال داعي للعجلة إذا كان 
هناك حوار هادف حول إحدى المسائل.

الخطوة
2

ضع مخطًطا زمنًيا لمحادثة 
RewirEd Talk مع فريقك.

أساليب طريفة لكسر الجمود: يمكنك أن 
تطلب من أعضاء فريقك ذكر إحدى الحقائق 

الطريفة التي ال يعرفها معظم الناس عنهم. 

أخبرنا بما اكتشفته متبًعا 
الخطوات الواردة في “شاركنا 

قصتك”. 

الخطوة
6

الخطوة
5

اطلب من الجميع ذكر أبرز النقاط 
المستخلصة من الحوار.

قد تكون فكرة أو رؤية أو شعوًرا أو شيًئا آخر

يمكنك مواصلة طرح األسئلة 
المتبقية التي اخترتها، أو أسئلتك 
الخاصة، أو ترك الحوار يتخذ مساره 

التلقائي. 



!RewirEd Talks شكًرا لكونك جزًءا من

إرشادات حول مقطع 
الفيديو

ُيرجى تصوير الفيديو في الوضع 
األفقي - وفي ظروف إضاءة 

جيدة

ُيرجى ذكر األسماء والموقع 
والمؤسسة 

ُيرجى ذكر أهم النقاط الرئيسية 
التي وردت في الحوار مع فريقك 

سيكون من الرائع إنهاء 
مقطع الفيديو بالعبارة اآلتية: 

“RewirEd Talks: ألن التعليم 
قضية الجميع ”

الخطوة 1
زيارة 

www.RewirEd2021.com/Talks

الخطوة 2 
 يرجى ملئ االستمارة

الخطوة 1)اختياري(
حّمل مقطع فيديو قصيًرا يحتوي على 

أفكارك الرئيسية
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شاركنا قصتك
سواء أكنت تريد طرح أفكارك عن الغرض من التعليم أم تريد عرض رؤية مبتكرة لتغيير نماذج التعلم الحالية، فإننا نتشوق لسماعك! قد تكون األفكار بسيطة أو 

كبيرة، وقد تؤتي ثمارها على الفور أو على المدى الطويل؛ كل الخيارات متاحة وُمرحب بها بالتأكيد. 

ندعوكم إلطالعنا على قصصكم حتى نتمكن من مشاركتها مع مجتمع أوسع ونشارك مًعا في إنشاء نموذج جديد للتعليم.

ندعوكم إلى المشاركة في RewirEd Talks، وإطالعنا على األفكار الرئيسية المستخلصة من حواركم من خالل اتباع الخطوات 1 و2 و3 أدناه. نشكر لكم اتباع 
جميع الخطوات متى سمح وقتكم بهذا.  

https://www.rewired2021.com/Talks
https://www.rewired2021.com/Talks


التعليم قضية الجميع!


