
هناك محادثة في الغرفة ال يمكن أن يُجريها سوى هؤالء األشخاص في 

الوقت الحالي. اعثر عليها. - أدرين ماري براون

أهم 10 نصائح للُميّسرين

يمكن ألي شخص أن يكون ُميّسًرا. يتمثل دورك في التأكد من أن المحادثة: منفتحة وأصيلة، 

وشاملة ومبتكرة، وممتعة ومرحة، ومقصودة وتمكينية 
١.

حّدد إطاًرا زمنًيا واضحًا لمحادثتك وقم بهيكلتها وفًقا لذلك. هل لدى مجموعتك وقٌت 

إلجراء محادثة مدتها ٢.

اإلعداد

60 دقيقة فأكثر؟ حاول 

تضمين تمرين تخّيل 

إبداعي 

30 دقيقة؟ قم 

بتوسيع مجموعتك، 

الخطوات 5-1

 15 دقيقة؟ قّسم 

المشاركين إىل 

مجموعات أصغر 

مكونة من 4 إىل 5 

أشخاص لمنحهم 

مساحة كافية 

لالستماع إليهم، وركز 

عىل الخطوات 1 و2 

و5. 

ابحث عن مساحة آمنة ومريحة للمحادثة. يُفضل أن تكون المساحة محايدة، مما يساعد األفراد 

عىل التفكير خارج نظامهم وهياكلهم التعليمية الحالية. ويعمل الجلوس في دائرة عىل دعم الجميع 

للتواصل مع بعضهم البعض. 

٣.

إذا كنت تقوم بتيسير محادثة تعليمية كبرى، فإليك هذه النصائح! تأكد من مشاركة 

دليل المحادثة مع جميع المشاركين في المحادثة، واقرأ دليل التيسير الُمفّصل إذا 

كنت تريد الحصول عىل المزيد من الدعم. حًظا سعيًدا!

اطلع عىل جميع الموارد لدعم محادثتك التعليمية الكبرى عىل 

bigeducationconversation.org/resources

“

“



ال تنَس إضافة محادثتك إىل الخريطة! شكًرا لك عىل 
المشاركة، واآلن أضف محادثتك إىل الخريطة العالمية عىل 

اتفقوا كمجموعة عىل معايير مشاركة واضحة. عىل سبيل المثال، يحصل كل شخص عىل 

دقيقتين للمشاركة، ويتمتع كل شخص بفرصة المشاركة. وإذا لم يرغب أي شخص في 

المشاركة، فال بأس بذلك أيًضا. 
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قم بترسيخ مبدأ االحترام وشجّع المشاركة. قم بتهيئة مساحة يمكن لجميع 

المشاركين فيها مشاركة وجهات نظرهم والشعور باحترام آرائهم. تأكد من تيسير 

المحادثات بشكل أخالقي، بما في ذلك حماية السرية. 

اترك مساحة للتوقف المؤقت و/أو الصمت. قد يكون هذا مفيًدا عندما يكون 

هناك توتر، لكنه يدعو أيًضا إىل التفكير ودعم المشاركين األكثر هدوًءا لمشاركة 

وجهات نظرهم. 

هّسسسس

8
استخدم االصطالحات أو اللغة ذات الصلة لمساعدة المشاركين عىل فهم سياق 

المناقشة والشعور باالرتياح. 

حاول أن تكون مرًحا وممتًعا!9

10

كن واضحًا بشأن أهداف المحادثة وكيفية استخدام المعلومات خارج نطاق المحادثة. تمثل 

المحادثة التعليمية الكبرى مساحًة من أجل

التفكير في معتقداتك الخاصة حول الغرض من التعليم واالستماع إىل وجهات نظر اآلخرين 

إعادة تصّور التعليم، مع تحديد الخطوات الصغيرة التي ستتخذها بشكل فردي أو جماعي 

لتغيير التعليم إىل األفضل

أضف صوتك إىل محادثة عالمية بشأن الغرض من التعليم 
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البدء

@BigEdConvo

@BigEdConvo

@BigEdConvo

 تذكر أن تترك بعض الوقت في النهاية للتحدث عن خطواتك التالية. يتمثل الهدف من المحادثة

.التعليمية الكبرى في بدء حوارٍ بشأن التعليم يمكن أن يساعد في توجيه العمل وإلهامه

:

 bigeducationconversation.org




