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حول معهد تطوير الرتبوي
انطالق ــا م ــن دوره كع ض ــو يف مؤس س ــة ق ط ــر للرتب ي ــة والع ل ــوم وتنم ي ــة املجت م ــع ،يل ت ــزم مع ه ــد
التطوير الرتبوي بهدف املؤسسة الذي يتمحور حول إطالق العنان للطاقات البشرية ،وإعداد
ورعاي ــة الج ي ــل املق ب ــل م ــن ال ق ــادة ،م ــع الق ي ــام ب ــدور م ح ــوري لض م ــان م س ــتقبل م ش ــرق ومزده ــر
لألمّ ــة.
ً
ً
ّ
ي س ــعى مع ه ــد التطوي ــر الرتب ــوي جاه ــدا ل ــي ي ك ــون مرك ــزا للتعل ــم ع ــايل ال ج ــودة وذل ــك م ــن خ ــال
دع ــم ن م ــو ّ
ّ
املعل ــم يف مرح ل ــة ال ّت عل ي ــم م ــا ق ب ــل الجام ع ــي ( )K-12يف داخ ــل ق ط ــر وخارج ه ــا.
وتط ــور
ّ
ّ
التعل ــم والتطوي ــر امله ن ــي ودع ــم وتح س ــن املناه ــج وب ن ــاء ال ق ــدرات
تتمث ــل رس ــالة املع ه ــد يف ق ي ــادة
القياد ّي ــة لتح س ــن نتائ ــج ال ط ــاب يف التعل ي ــم م ــا ق ب ــل الجام ع ــي (.)K-12
إضافة إىل ذلك ،ي س ــعى املعهد اىل تحقيق الهدف األس ــمى من كل مبادرة ّ
تعل م مهني والذي
ّ
يتم ح ــور ح ــول التأث ــر اإليجاب ــي ع ــى ّ
التعل ــم امله ن ــي للمعلمّ ــن
تعل ــم ال ط ــاب ،وض م ــان نوع ي ــة
وجودت ــه ،ي ج ــب باس ــتثمار مجموع ــة م ــن ال خ ــرات التعلم ي ــة ح ي ــث يندم ــج املعل م ــون يف برنام ــج
ّ
تعل مي متماسك يؤمن الفرص للتعاون فيما بينهم والخوض يف صلب مجالهم ووظيفتهم،
م ــع أه ــداف ّ
تعل م ي ــة واض ح ــة وتطب ي ــق م س ــتدام يف س ــياق الف ص ــول الدراس ــية الخاص ــة ب ه ــم ع ــر:
الب ح ــث والت س ــاؤل وال ّت أمّ ــل.
ّ
التعل ــم وي ه ــدف
لذل ــك ،ين ص ــب ترك ي ــز املع ه ــد ع ــى تطوي ــر ودع ــم املجتم ع ــات التعلم ي ــة وق ــادة
إىل تعزي ــز الف ه ــم العم ي ــق ل ــدى ال ط ــاب .يم ت ــاز فري ــق املع ه ــد الرتب ــوي ب خ ــرة عال ي ــة يف تقدي ــم
االست ش ــارات لدع ــم امل ــدارس والتأم ــل يف دراس ــة احتياجات ه ــا ،والتخط ي ــط الدق ي ــق ع ــر برام ــج
ّ
األدل ة ،وتيسري تطبيق مناهج دراسية عالية الجودة وتجارب تعلم مهنية.
تعلم ّي ة مبن ّي ة عىل
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الربامج املتخصصة
العنوان

عليم،
برنامجُ ال َّت
ِ
علم َ
الفعَّ ال
وال َّت ِ
الرسوم 5055 :ريال

الوصف

الفئة املستهدفة

تــم تصميــم برنامــج التعليــم والتعلــم الفعــال لب ـنـاء ثقافــات املمارســة التأمليــة الفرديــة وفعاليــة جميع املعلمني
املعلــم .مناســب للمعلمــن أو القــادة األ ـفـراد املهتمــن بتنميــة ودعــم املمارســات الصفيــة اليوميــة
التخــاذ ـقـرارات مدعومــة باألدلــة بهــدف التأثــر عــى تعلــم الطــاب .برنامــج التعليــم والتعلــم
الفعــال هــو برنامــج مدتــه ثالثــة أشــهر يتكــون مــن  6جلســات متزامنــة  /وجهــاً لوجــه  ،وإكمــال
املهــام الغــر املتزامنــة للجلســة  ،واجتماعــات نصــف شــهرية مــن شــهر إىل واحــد مــع مرشــد.
* يرجــى مالحظــة أنــه سـ ُيطلب مــن جميــع املشــاركني حضــور نــدوة ملــدة ســاعة قبــل تاريــخ بــدء برنامــج
ال ّتعليــم وال ّت ُّ
علــم الفعّ ــال.

برنامــج القــادة واملــدراء ّ
خصصـ ٌـة ُت ِّ
الطموحــن يف ال ّتعليــم هــو تجربـ ٌـة تعليم ّيـ ٌـة احرتاف ّيـ ٌـة مُ ّ
ركــز عــى تطــورك القادة واملدراء
برنامج القادة
ّ
شـاء ثقافــة البحــث املســتنري باألدلــة يف محيطــك الفريــد وقيادتهــا .التبويني
الطموحني يف ال ّتعليم كقائــدٍ مُ ج ّهـ ٍـز باملهــارات الالزمــة؛ إلن ـ
باســتخدام البحــث والعمــل وال ّتفكــر ســتنخرط يف ب ـنـاء مجتمــع ُّ
حـول ممارســةٍ فريــد ٍة
تعلــم الكبــار يتمحــور ـ
ّ
ّ
ـرارات مســتنري ٍة باألدلــة؛
ـاوين يف بيئــةٍ غن ّيــةٍ بالبيانــات؛ لضمــان اتخــاذ ـق
ٍ
الرسوم 8070 :ريال يف ســياقك .ســيقع هــذا البحــث ال ّتعـ ّ
تعلم ّ
ُّ
نهايئ ،هو ال ّتأثري عىل ُّ
الطالب .انضمّ إلينا؛ الستكشاف كيف يُمكن لفرصة ال ّتعلم املِهْني هذه
بهدف
ٍ
ٍّ
أنْ تدعمَ ـ َ
ـك يف تحقيــق تطلعاتــك يف القيــادة ال ّتعليم ّيــة .الربنامــج مدتــه ســبعة أشــهر يتكــون مــن  10جلســة
متزامنــة  /وجهــاً لوجــه  ،وإكمــال مــا بــن املهــام غــر املتزامنــة للجلســة  ،واجتماعــات شــهرية مــع مرشــد.
* يرجى مالحظة أنه س ُيطلب من جميع املشاركني حضور ندوة ملدة ساعة قبل تاريخ بدء برنامج القادة
ّ
التعلم.
واملدراء الطوحني يف
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ورش عمل البكالوريا الدولية
الربنامج

الفئة

العنوان

 4-2سبتمرب 2022

اللغة

برنامج السنوات
االبتدائية

Category 1

Making the PYP happen: Implementing agency

باللغة العربية

برنامج السنوات
املتوسطة

Category 2

Language acquisition

باللغة العربية

 30-28أكتوبر 2022
برنامج السنوات
االبتدائية

Category 1

Making the PYP happen in the early years: Implementing
agency

باللغة العربية

برنامج السنوات
املتوسطة

Category 2

Individuals and societies

باللغة العربية

برنامج السنوات
املتوسطة

Category 3

Managing assessment: Leaders of learning

باللغة العربية

 12-10فرباير 2023
برنامج السنوات
االبتدائية

Category 2

Concept- driven learners

باللغة العربية

برنامج السنوات
املتوسطة

Category 2

Language and literature

باللغة العربية

**جميع ورش عمل البكالوريا الدولية تطرح وجها لوجه
** الرسوم لكل من ورش العمل 3968 :ريال قطري 1090/دوالر أمرييك
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املؤتمرات
ّ
والتعلم 2022
منتدى التعليم
ّ
والتعلــم  2022وهــو حــدث ليــوم واحــد .اســتدعى هــذا الحــدث املربــن لتعبئــة أســاليب التعليــم
ينظــمّ معهــد التطويــر الرتبــويّ منتــدى التعليــم
التــي تدمــج املعرفــة واملهــارات والتصرفــات ،وامل ـيـول ،واملفاهيــم .يهــدف منتــدى ال ّتعليــم وال ّت ّ
علــم إىل تفعيــل الخدمــة ،والعمــل كمك ّونــات أساسـيّة
لعمل ّيــة ال ّت ّ
علــم ،والتــي ُتعــدُّ ضروريّـ ًـة إلعــداد األجيــال القادمــة؛ لتلبيــة االحتياجــات املجتمع ّيــة ،والبيئ ّيــة عــى ّ
ـي ،والعاملــي.
الصعيديــن :املحـ ّ
ّ
والتعلــم يف املدينــة التعليم ّيــة بالدوحــة يف  9أكتوبــر  2022وســيتضمّ ن جلســات افرتاضيــة يشــارك بهــا مــن تعـ ّـذر عليــه
ســيعقد منتــدى التعليــم
الحضــور شــخصيًا ،و يقــدم باللغتــن اإلنجليزيــة والعرب ّيــة .يدعــم هــذا الحــدث ّ
املعلمــن ويدفعهــم إىل التفكــر يف الطــرق التــي يمكنهــم مــن خاللهــا
ّ
حـول تعلــم
املتعلــم يف مهمــات تعـ ّزز العمــل ـ
التعامــل مــع القيــم ،وتجســيد املبــادئ التــي تقــود إىل تعلــم الخدمــة ،واملشــاركة والتأمّ ــل يف اند ـمـاج
ّ
التعلــم مــن أجــل العمــل
حـول
خـراط بشــكل حاســم مــع مــا هــو مطلــوب لب ـنـاء إطــار عمــل ـ
شـاء شــبكات محليــة وعامليــة ،واالن ـ
الخدمــة ،والتواصــل إلن ـ
وخدمــة املجتمــع
التاريخ 9 :أكتوبر 2022
املوقع :مدمج
التكلفة 1000 :ريال للحضور الشخيص و  250ريال للحضور االفرتايض عىل املنصة

THIMUN 2023
تتشــرف “ ”THIMUNقطــر باســتضافة مؤتمــر نمــوذج األمــم املتحــدة لعــام  .2023محــور املؤتمــر لهــذا العــام هــو هــدف ال ّتنميــة املســتدامة : ١٠-
سـركز ّ
ّ
الخاصــة بالكامــل عــى القضايــا
اللجنــة
“الحــد مــن انعــدام املســاواة” .وســتتناول كل لجنــة مــن لجــان املؤتمــر بنــدً ا مــن بنــود هــذا الهــدف .و ـ
الــذي يتــم دراســتها ومعالجتهــا مــن خــال هــدف ال ّتنميــة املســتدامة  ،١٠-باإلضافــة إىل الرتكيــز عــى قض ّيــة الشــباب .ولقــد كنــا ســعداء بنجــاح
مجلــس األمــن التاريخــي ومجلــس الصحــة العاملــي ،متمنــن اســتمراريّة هــذا النجــاح يف مؤتمــر .2023
التاريخ 24-21 :فرباير 2023
املوقع :مركز قطر الوطني للمؤتمرات (شخصيًا)
التكلفة 700 :ريال قطري

منتدى أولياء األمور
حدث سنوي يلتقي فيه أولياء أمور مدارس مؤسسة قطر وأفراد املجتمع لتبادل تجاربهم وخرباتهم بطريقة تركز عىل إثراء الرؤية واالتجاهات
الحديثة يف التعليم وتربية األطفال.
التاريخ 4 :فرباير 2023
التطوير
املوقع :مبنى معهد
الرتبويّ
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تنمية مجتمعات التعلم
مبادرة منتدى “ من الرتبويني إىل الرتبويني”
ً
شـركة لب ـنـاء مجتمــع تعلمــي قــوي ،يعتــر منتــدى “مــن الرتبويــن إىل الرتبويــن” مبــادرة تعلــم مهنــي تهــدف إىل االســتفادة
انطالقــأ مــن املســؤولية امل ـ
حـاء مؤسســة قطــر عــى التواصــل
خـرات املعلمــن يف التعليــم مــا قبــل الجامعــي .تهــدف هــذه املبــادرة إىل مســاعدة املعلمــن يف جميــع أن ـ
مــن مواهــب و ـ
املســتمر فيمــا بينهــم وعــى مشــاركة املمارســات الفعالــة واالحتفــال بالنجاحــات وتطويــر االهتمامــات املهنيــة .ـمـرة واحــدة يف الشــهر ،ســيكون لــدى
املعلمــن واملعلمــات خيــارات متنوعــة ،متزامنــة وغــر متزامنــة باللغتــن العربيــة واإلنكليزيــة.
ّ
وتعلم معنا!
سجّ ل يف الدورات التي تهمّ ك
طريقة العرض :مدمجة

سلسلة قادة الفكر

تــم تصميــم هــذه املجموعــة الشــهرية مــن النــدوات عــر مواقــع اإلنرتنــت مــن قبــل قــادة املجــال الرتبــوي إللهــام املعلمــن وابتــكار وجهــات نظــر تعليميــة
عامليــة.
طريقة العرض :افرتاضية

مجتمعات ّ
التعلم املهنيّة

ّ
التعلــم املهنيــة املنتظمــة يف كل مــدارس قطــر حيــث يجتمــع قــادة املــدارس والقــادة املختصــون بنشــر
يقــوم معهــد التطويرالرتبــويّ بتيســر مجتمعــات
سـراتيجي ،والتأمــل والتعــاون فيمــا بينهــم
الرفاهيــة ،يف ســبيل دعــم التعلــم وتحســينه يف مرحلــة التعليــم مــا قبــل الجامعــي مــن خــال التفكــر اال ـ
طريقة العرض :عرب ورش عمل ( حضورية)

شبكة املمارسني الباحثني

مــن أجــل دعــم احتياجــات البحــث واملمارســات عــر التعليــم مــا قبــل الجامعــي ،طــور معهــد التطويــر الرتبــوي شــبكة املمارســن الباحثــن لدعــم أولئــك
الذيــن يشــاركون أو يرغبــون يف املشــاركة يف البحــث .يســعى املعهــد إىل تقديــم مقرتحــات تعلميــة قائمــة عــى األدلة.كمــا تتمثــل مهــام املعهــد بمــا يــي:
ّ
بالتعلــم مــن
خـراط يف أبحــاث هادفــة وموثوقــة ،وإ ـثـراء املعرفــة البشــرية لتعلــم الطــاب واملعلمــن ،والدعــوة لب ـنـاء تحالفــات للنهــوض
القيــادة ،واالن ـ
خــال البحــث والتســاؤل.
املوقع :حضوريّ

تجمع الرتبويني القطريني

حـول ملــف اإلنجــاز
تجمّ ــع الرتبويــن القطريــن يقــوم عــى ربــط الذيــن يتشــاركون يف االهتمامــات املهنيــة ليتعاونــوا فيمــا بينهــم لتقديــم التغذيــة الراجعــة ـ
اإللكرتوين.
املوقع :حضوري
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التعلم املهني عىل مدار العام
العنوان
تيسري ّ
تعلم الكبار

الرسوم
 1300ريال

للمعلمني ،والقادة الذين يطمحون إىل تيســر ال ّت ُّ
ّ
مخص ٌ
ّ
علم امل ِهني ذي األثر،
صة
ورشــة العمل هذه
ّ
ّ
الخاصة بهم.
وتغيري املمارســات داخل مجتمعات ال ّتعلم

لم يحدد بعد

مجتمــع تعليمــي احــرايف مــن خــال التفكــر والتعــاون  ،يجمــع قــادة مــدارس مؤسســة قطــر جهودهــم
لدعــم وتحســن التعلــم يف جميــع املــدارس.

لم يحدد بعد

مجتمــع تعليمــي احــرايف مــن خــال التفكــر والتعــاون  ،يجمــع قــادة مــدارس مؤسســة قطــر جهودهــم
لدعــم وتحســن التعلــم يف جميــع املــدارس.

لم يحدد بعد

مجتمــع تعليمــي احــرايف مــن خــال التفكــر والتعــاون  ،يجمــع قــادة مــدارس مؤسســة قطــر جهودهــم
لدعــم وتحســن التعلــم يف جميــع املــدارس.

 29أبريل ‘ 20 - 23مايو ‘23
ّ
التعلم املهني  :املدراء
مجتمع
 10أغسطس ‘ 14 - 22يونيو ‘23
ّ
التعلم املهني :املنسقون
مجتمع
 17أغسطس ‘ 14 - 22يونيو ‘23
ّ
مجتمع
التعلم املهني  :مساعدوا
املدراء

القيادة

الوصف

 15أغسطس ‘ 12 - 22يونيو ‘23
تنمية ثقافة االرشاد

لم يحدد بعد

يتــم تقديــم ورشــة العمــل هــذه مــن خــال معهــد التطويــر الرتبــوي بالشــراكة مــع املركــز الوطنــي لتطويــر
التعليــم ( )NCEDعــى مــدار  40ســاعة ،حيــث يستكشــف املشــاركون ويمارســون مهــارات التدريــب
عــى اإلنصــات ،واالســتجابة دون إصــدار أحــكام  ،وتقديــم الدعــم للتفكــر .هــذه املهــارات ضروريــة ألي
شــخص يعمــل يف مجتمعــات متنوعــة وشــاملة  ،ويســعى إىل تســهيل التفكــر والتعبــر عــن الصــوت يف
األماكــن اآلمنــة.

لم يحدد بعد

هــذه الورشــة باللغتــن اإلنجليزيــة والعربيــة مخصصــة لجميــع معلمــي املتعلمــن مــن الروضــة حتــى
ً
فرصــا عمليــة لفهــم ومعرفــة كيفيــة ربــط وتطبيــق املــوارد التعليميــة التــي
الصــف الثــاين عشــر  ،وتوفــر
أنشــأها املعلمــون والهيئــات املحليــة القائمــة عــى املعرفــة يف قطــر  ،مــع مناهــج املدرســة .ســيتم الرتكيــز
عــى ربــط الســياق العاملــي للتعلــم باملعرفــة املحليــة واالبتــكار واللغــة والثقافــة والــراث .هنــاك العديــد
مــن األهــداف الشــاملة للمتعلمــن يف هــذه املبــادرة .األول هــو رعايــة املتعلمــن كمواطنــن عامليــن
مرتبطــن بهويتهــم الوطنيــة .ثان ًيــا  ،تزويــد املتعلمــن باملعرفــة واملهــارات والدوافــع والفهــم إلثبــات
أهميةالعوملة املحلية كنموذج مستدام للتعلمً .
ثالثا  ،دعم املتعلمني الذين يفكرون عامل ًيا ويعملون
محل ًيــا  ،والذيــن يفكــرون محل ًيــا ويعملــون عامل ًيــا .أخـرًا  ،إللهــام الطــاب للعمــل بطــرق محليــة  /عامليــة
مســتدامة.

لم يحدد التاريخ

العاملي
العوملة املحلية :ربط
ّ
ّ
ّ
املحل ّية :ربط
باملحيّل /العوملة
ّ
العاملي باملحيّل
ّ
 11يناير ‘23
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أصول الرتبية

التعلم املهني عىل مدار العام
العنوان
ما هو البحث اإلجرايئ؟

الرسوم
 1000ريال

ّ
ُّ
التخصصــات لتطويــر املفاهيــم الخاصــة بالبحــث
توفــر هــذه الورشــة الفرصـ َـة للرتبويــن مــن جميــع
اإلجــرايئ .حيــث تســتعرض ماهيــة البحــث اإلجــرايئ ،ودورتــه ،والعمليــات واإلجــراءات التــي يتطلبهــا
تطبيــق البحــث اإلجــرايئ .كمــا سـ َّ
ـيتعلم املشــاركون املهــارات األساســية الالزمــة لتنفيــذ مشــروع للبحــث
اإلجــرايئ( .باللغــة العربيــة)

 1000ريال

تهـ ّـدف هــذه الورشــة إىل تزويــد املشــاركني باملعــارف واملهــارات التــي يحتاجونهــا لتحديــد املشــاكل يف
ممارســاتهم داخــل ســياق عملهــم ،ووضــع أســئلة البحــث املالئمــة واملر ّكــزة .أي سـ ُي ِّ
حدد املشــاركون
املشــاكل التــي يالحظوهــا يف ســياق عملهــم ،ويحـ ّـددوا العوامــل التــي تخلــق هــذه املشــاكل ،والطــرق
املُمكنــة الســتقصائها/عالجها ويضعــوا األســئلة التــي سيســعى البحــث لإلجابــة عنهــا( .باللغــة العربيــة)

 1000ريال

تقــدم ورشــة العمــل هــذه للمعلمني/للمعلمــات ملحــة عامــة عــن البيانــات وانــواع البيانــات وتطويــر
أدوات جمــع البيانــات واســتخدامها .كمــا ســيتعرف املشــاركون عــى طــرق مختلفــة لجمــع البيانــات
وكيفيــة تطويــر أدوات جمــع البيانــات التــي تتوافــق مــع ســؤالهم البحثــي.

 930ريال

ـات وتفســرها.
ســتزوِّد هــذه الورشــة املشــاركني باملعــارف واملهــارات التــي يحتاجــون إليهــا لتحليــل البيانـ ِ
َّ
وبالتحديد،
سيتعلم املشاركون أنواع تحليل البيانات؛ وسيتم تزويدهم باملهارات الالزمة لتفسريها
وإعــداد تقريــر بالنتائــج.

 26سبتمرب ‘22
وضع خطة للبحث اإلجرايئ يف
صفك أو مدرستك
 10أغسطس ‘22
فهم البيانات وجمعها
 24أغسطس ‘22
تحليل نتائج البحث وإعداد تقرير
بالنتائج
 16يناير ‘23

اليقظة من أجل ال ّرفاه ّية املرحلة
االوىل :االستيقاظ للحظة الحال ّية.

الرفاهية
 1030ريال

لقــد أثبتــت ممارســة اليقظــة أنهــا تحويليــة يف تحســن رفاهيــة املعلــم .مــن الفوائــد التــي أثبتــت جدواهــا
بنــاء املرونــة وتقويــة العالقــات ودعــم تنظيــم املشــاعر .هــذه الــدورة األوىل مــن ثــاث دورات قصــرة هــي
مقدمــة إىل اليقظــة الذهنيــة ،تأخــذك يف رحلــة استكشــافية الكتشــاف مــا يحــدث يف الجســد والعقــل
لحظــة بلحظــة .بعــد تطويــر مهــارات تقليــل التوتــر ،ســتكون مسـ ً
ـتعدا للمرحلــة الثانيــة يف ينايــر.

 1030ريال

يف هــذه الــدورة الثانيــة مــن ثــاث دورات ،ستســتمر يف رحلتــك الكتشــاف الــذات وتطــور وع ًيــا باألفــكار
والعواطــف واألفعــال ،وكيفيــة ارتباطهــا وكيفيــة االســتجابة بشــكل مــدروس يف املواقــف .ســتفهم
مــا يعنيــه التدريــس بانتبــاه عندمــا تبــدأ يف تجســيد صفــات اليقظــة ،وقــد تبــدأ بالفعــل يف مالحظــة
التغيــرات اإليجابيــة يف بيئــة التعلــم الخاصــة بــك.

 1030ريال

جن ًبــا إىل جنــب مــع تجســيد الذهــن الخــاص بــك ،فقــد ثبــت أن تدريــس أنشــطة اليقظــة يعــزز وجــود
فصل درايس أكرث هدوءاً وأقل إجها ًدا .يف هذه الدورة التدريبية الثالثة ،ستستمر يف تطوير ممارسة
اليقظــة الذهنيــة الخاصــة بــك بينمــا تكتشــف ً
أيضــا مــا يعنيــه التدريــس بوعــي ،وتفهــم كيــف يمكــن
ملمارســة اليقظــة أن تحســن تركيــز الطــاب ،والعالقــات ،واحــرام الــذات ،والرفاهيــة العامــة.

 19،26 ،12أكتوبر ‘22
 2نوفمرب ‘22
اليقظة من أجل ال ّرفاه ّية املرحلة
الثانية :املرونة يف ّاللحظة الحال ّية.
 18،25يناير ‘23
 1،2فرباير ‘23
اليقظة من أجل ال ّرفاه ّية :املرحلة
الثالثة :الحفاظ عىل يقظتك ح ّي ًة
 10،17،24،31مايو ‘23

البحث العلمي

الوصف
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فرص التعلم املهني غري املتزامنة
) EduSparkلم يحدد بعد(

عـرض املنصــة دورات عاليــة التأثــر؛
منصــة تعليميــة مهنيــة كاملــة للمعلمــن وملدارســهم .تــم ب ـنـاء هــذه املنصــة بواســطة معلمــن .وت ـ
شـراف أفضــل الرتبويــن واملستشــارين يف العالــم .يجــري معهــد التطويــر املهنــي مناقشــات مــع
عــر اإلنرتنــت وغــر متزامنــة صممــت بإ ـ
 EduSparkمــن أجــل تأمــن عــدد محــدود مــن املقاعــد لــكل مدرســة.

دورات EdX
 EdXهي شركة تعليمية عرب اإلنرتنت .تعقد  EdXشراكة مع مع  160من أفضل الجامعات مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
و هارفــرد و ـبـركيل ،حيــث يقــدم أكــر مــن  3600دورة تدريبيــة عــر اإلنرتنــت  916 ،منهــا مجانيــة ،وتتمثــل رســالة  EDXيف توفــر عالــم
ّ
صـول عــى العلــم.
متعلــم الح ـ
يتواجــد فيــه الجميــع و يوفــر لــكل
ّ
ً
صـول عــى شــهادة حضــور .تســتخدم
مجانــا ،مــع خيــار تحديــث الــدورة والتمويــل الــذايت إذا رغــب املتعلــم يف الح ـ
غالبيــة الــدورات تتوفــر
ّ
ضـرات فيديــو غــر متزامنــة و تســتخدم عناصــر التعليــم والتعلــم التفاعــي .تبــدأ الــدورات يف ـفـرات مختلفــة عــى مــدار العــام
الــدورات محا ـ
ضـاء هيئــة التدريــس يف التعليــم مــا قبــل
وســيقوم موظفــو معهــد التطويــر الرتبــوي بتنســيق بعــض الــدورات التــي قــد تكــون ذات صلــة بأع ـ
الجامعــي ،وســيتم إرســال املعلومــات عــر الربيــد اإللكــروين.
حـول
صـرة ومجانيــة ذات صلــة باملعلمــن وقــادة املــدارس واملوظفــن .وتشــمل هــذه الــدورات مواضيــع ـ
ســتكون العديــد مــن الــدورات ق ـ
القيــادة األخالقيــة ،والتصميــم الرقمــي وإعــداد  ،IELTSوالتدريــس عــر اإلنرتنــت ،وإدارة املشــاريع ،وتحليــات البيانــات ،وفهــم بيئــات
العمــل ،والتدريــس للعمــل النقــدي والتحيــز غــر املقصــود.
يمكن الوصول إىل الدورات من خالل الرابط ال ّتايل /https://www.edx.org :

إدراك
هــي مبــادرة تعليميــة لجلــب “  ”MOOCsإىل عالــم الناطقــن باللغــة العربيــة ،طورتهــا مؤسســة امللكــة رانيــا للتعليــم والتنميــة يف األردن و
 .EdXلديهــا اآلن  2مليــون مســتخدم مســجل لــدورات اللغــة العربيــة املتوســطة .كمــا لديهــا صفحــة مــن املــوارد التعليميــة املجان ّيــة باللغــة
صـول مــن خــال الرابــط التــايل /https://www.edraak.org :
العربيــة ملرحلــة مــا قبــل الروضــة وحتــى الصــف الثــاين عشــر يمكــن الو ـ

معهد ThinkSmall
ّ
يقدم معهد “ ”ThinkSmallمجموعة واسعة من فرص التعلم التي تشمل خيارات التدريب االفرتايض املباشر ،والتعليم اإللكرتوين
الذايت ملعلمي الطفولة املبكرة.
يقـ ّـدم املعهــد للرتبويــن دورات عاليــة الجــودة عــى مــدار العــام ذات أســعار تنافس ـ ّية ،يقــوم بتصميمهــا وتقديمهــا خــراء يف التطويــر
املهنــي .
يمكن الوصول الدورات من خالل الرابط ال ّتايل /https://thinksmallinstitute.org/on-demand-catalog :
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فرص التعلم املهني غري املتزامنة
Coursera
“كورسريا”  Courseraهو مزود آخر عرب اإلنرتنت يشرتك مع  200جامعة ومنظمة مثل جوجل ،إمربيال كوليدج لندن ،وستانفورد.
ّ
تقدم أكرث من  5000دورة تدريبية عرب اإلنرتنت ،معظمها مجاين و  4000منها
ً
مجانــا ،مــع وجــود خيــار تحديــث ال ــدورة والتمويــل الــذايت يك يمكنــك
يمكنــك إكمالهــا يف يــوم واحــد .يمكــن إكمــال غالبيــة دوراتهــم
ّ
والتعلم التفاعيل .تبدأ الدورات
الحصول عىل الشهادة .تستخدم الدورات محاضرات الفيديو غري املتزامنة و تستخدم عناصر التعليم
يف فــرات مختلفــة عــى مــدار العــام وســيقوم موظفــو املعهــد الرتبــوي بتنســيق ال ــدورات ذات الصلــة بأعضــاء هيئة التدريس يف ال ّتعليم ما
قبــل الجامعــي وســيتم إرســال املعلومــات عــر الربيــد اإللكــروين.
يمكن الوصول إىل الدورات عىل الرابط التايل /https://www.coursera.org :
ومــا يم ّيــز كورســرا أنــه يقــدم دورات باللغتــن اإلنجليزيــة والعربيــة .ومــن يرغــب مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف تعلــم املــواد باللغــة
العربيــة ،بإمكانــه تغيــر إعــدادات الحســاب والبحــث عــن دورات باللغــة العربيــة.
مالحظات مهمة حول الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت:
تقدم العديد من الدورات واملنصات املذكورة أعاله دورات مجانية.
التحديث أو الدفع مقابل الدورات هو مسؤولية املمارس الذي يحضر الدورة،
ما لم يكن معهد التطوير املهني لديه شراكة مع املزوّد عرب اإلنرتنت (مثل )TES
إذا كنــت تعتقــد أن ال ــدورة التــي تتطلــب الدفــع تتــاءم مــع هدفــك املهنــي أو هــدف املدرســة التــي تعمــل بهــا أو هــدف التعليــم مــا قبــل
الجامعــي ، ،يرجــى مناقشــة األمــر مــع مد ـيـرك املباشــر أو نقطــة التواصــل وات ـبـاع جميــع اإلجــراءات الداخليــة للمدرســة.
يرجــى مالحظــة أن نتائــج ال ــدورة يجــب أن تكــون متوافقــة مــع مؤسســة قطــر للرتبيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع أو مــع ال ّتعليــم مــا قبــل
الجامعــي أو مــع الخطــة اإلســراتيجية ملدرســتك.
ّ
ً
التعلــم مــا قبــل الجامعــي (املرتقــب) ،فــإن ميزانيــة التعلــم مــا قبــل الجامعي ال تغطــي نفقات التعلم
وفقــا لسياســة التعلــم املهنــي ملرحلــة
املهنــي للدرجــات العلميــة أو دورات الدراســات العليا.
إذا كان لديك أي أسئلة ،يرجى التواصل مع معهد التطوير املهني عرب الربيد اإللكرتوين التايل:
eventspd@qf.org.qa
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