
ستتطلب إعادة تصّور التعليم وتحويله ماليين األصوات واألفكار. ولحمل المزيد 

من األشخاص عىل التحّدث، يمكنك:

االنتقال إىل bigeducationconversation.org لوضع محادثتك عىل الخريطة 

العالمية ومشاركة الرؤى والنتائج الرئيسية المستمدة من محادثتك 

مشاركة صورة أو اقتباس أو إجراء أو فكرة من محادثتك إللهام اآلخرين. 

استخدام #BigEdConversation و #millionconversations عىل Insta و

LinkedIn.و Facebookو Twitter

مطالبة كل شخص بالمشاركة في محادثتك لقيادة محادثة تعليمية كبرى خاصة 

به! 

 ىربكلا ةيميلعتلا كتثداحم ءارجإ دعب ...

#

من الذي يمكنه بدء محادثة تعليمية كبرى؟ 

أي شخص! سواًء كنت فرًدا أو مؤسسة مهتمة بتحويل 

التعليم، يمكنك استخدام هذا الدليل لتيسير المناقشة 

الجماعية. قم بجمع من 3 إىل 12 شخًصا إلجراء 

محادثتك، أو أكثر إذا كنت متأكًدا من وجود مساحة 

كافية ووقت كاٍف لسماع الجميع. 

الطالب أولياء األمور المعلمون

قادة المجتمع قادة النظام والجميع!

لماذا يتم إجراء محادثة تعليمية كبرى؟

تُعد المحادثات حول الغرض من التعليم مهمة في 

تحويل أنظمة التعليم. فهي تساعد المجموعات 

المختلفة، مثل الطالب وأولياء األمور والمعلمين والقادة 

الحكوميين، عىل االلتقاء ومشاركة معتقداتهم وآمالهم. 

وهذا يؤدي إىل تغيير يتضمن مجموعة واسعة من اآلراء!

من خالل المحادثات التعليمية الكبرى، يمكن ألي 

شخص المساهمة في خلق هدف ورؤية مشتركة 

للتعليم. 

دليل التيسري املُفّصل

شكًرا لك عىل االنضمام إىل مبادرة المحادثة التعليمية الكبرى! 

تدعم مبادرة المحادثة التعليمية الكبرى المجتمعات في جميع أنحاء العالم لاللتقاء مًعا 

والتحدث عن الهدف الحقيقي من التعليم وكيف يمكن أن يتغير في المستقبل. 

تابع القراءة لالطالع عىل دليٍل مبّسط يتألف من خمس خطوات إلجراء مناقشة مفتوحة 

وشاملة وممتعة. 

إذا كنت تضطلع بتيسير المحادثة، فستجد أهم النصائح ودليل تيسير ُمفّصل عىل 

.bigeducationconversation.org

http://bigeducationconversation.org. 
http://bigeducationconversation.org. 


ما الذي تستخلصه من محادثتك؟

هل يمكنك مشاركة شيء واحد تلقيته من هذه التجربة ويمكنك استنتاجه اليوم؟ قد يكون ذلك اقتباًسا 

أو فكرة أو فكاهة أو شيًئا تعلمته أو فاجأك.

الخطوة 5 - النتائج الرئيسية

أوالً، فكر في معتقداتك الخاصة حول الغرض من التعليم. انتقل إىل 

bigeducationconversation.org وأجب عن االستبيان المكون من 5 أسئلة. 
ثم شاركوا النتائج وناقشوها كمجموعة. خذ وقًتا كافًيا لتتعرف عىل آراء اآلخرين.

اختر الخطوات التالية وقّدم التزاًما

ما هي الخطوة الصغيرة التي يمكنك أنت/مجموعتك االلتزام بها والتي من شأنها أن تغّير التعليم بشكل إيجابي 

من أجل في مجتمعك؟ هل هناك شيء يمكنك القيام به شخصًيا اليوم، هذا األسبوع، هذا الشهر؟ هل هناك إجراء 

مشترك يمكنكم اتخاذه كمجموعة؟

#BigEdConversation# millionconversations سجّل التزامك وشاركه مع اآلخرين باستخدام

إذا كنت ُميّسًرا، فال تنَس إضافة محادثتك إىل الخريطة العالمية والتعقيب عىل أفكارك.

الخطوة 4 - ماذا اآلن

كن مرًحا وُمبدًعا وأعد تصّور التعليم

يمكن تحويل التعليم. تم تصميم العديد من األنظمة 

في وقت مختلف لغرض مختلف. هل حان الوقت 

لتحديث النظام؟ 

إذا كان بإمكانك إعادة تصّور أو إعادة تصميم التعليم، 

فما التغييرات الكبيرة التي سُتجريها ولماذا؟

ر في الحفاظ عىل المحادثة مثيرة وشاملة  اختر ُميّسًرا وشخًصا مثالًيا لتدوين المالحظات. تتمثل مهمة الُميسِّ

ومرحة!

يشارك الجميع أسمائهم ويجيبون عن سؤال بسيط، عىل سبيل المثال: ما اللون الذي يتبادر إىل ذهنك عندما 

تفكر في المدرسة؟ صف معلمك المفضل بكلمة واحدة؟

ناقش باختصار سبب إجراء هذه المحادثة اليوم. كمجموعة، ما الثمرة التي تأملون تحقيقها من المناقشة؟

الخطوة 2 - 
ماذا

هل أنت غير متصل باإلنترنت؟ 
إًذا ناقش هذه األسئلة بدالً من 

ذلك

برأيك، ما الغرض من التعليم؟ هل 

يشترك اآلخرون في هذا المعتقد؟

ما الجوانب التي يمنحها نظامك 

التعليمي األولوية حالًيا وهل أنت 

سعيد بذلك؟

الخطوة 3 - ماذا لو

 سأقوم بتيسير محادثة

!تعليمية كبرى في مدرستي

إجراء محادثة تعليمية كربى يف خمس خطوات

:

 سأكتب مقاالً يضم أفكاري المتعلقة

بالتغيير في صحيفتي المحلية

الخطوة 1 - مقدمة

http://bigeducationconversation.org



