
 
 

       
 

  دليل المستخدم للم�حظات ا�رشادية حول التدريس والتعلّم
 

 ما ھي الم�حظات ا�رشادية حول التدريس والتعلّم من ا�يني؟
  

ا ھامة تقّدم الم�حظات ا�رشادية حول التدريس والتعلّم، والتي ارتكزت على الحد ا$دنى لمعايير التعليم من ا!يني، ممارسات جيدة حول قضاي
  مرتبطة بأقلمة وتطوير المناھج؛ وتدريب المعلمين، والتطور المھني والدعم؛ وعمليات التدريس والتعلّم؛ وتقييم نتائج التعلّم.

 
 من يجب أن يستخدم الم�حظات ا�رشادية حول التدريس والتعّلم ولماذا؟

  
إجتماعي وإعادة - على الدعم المطلوب 6ستدامة رفاھھم النفس يضمن الحصول على التعليم الجيد في حا6ت الطوارئ حصول المجتمعات وا$فراد

ھامة مجتمعاتھم. تستطيع ا$طراف المعنية في التعليم أن تستخدم الم�حظات ا�رشادية حول التدريس والتعلّم للمساعدة في إتخاذ القرارات ال بناء
سواء ارتكزت  حول المناھج التي يجب إتباعھا بما في ذلك أولويات التعلّمحول طبيعة خدمات التعليم المقّدمة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية؛ و

-ك الدعم النفسعلى القراءة أو الحساب أو مھارات الحياة أو مھارات البقاء أو المھارات المھنية المناسبة؛ وحول منھجيات التدريس والتعلّم بما في ذل
 إجتماعي للمتعلمين والموظفين.

 

سيين ھم الوزارات (التعليم، الشباب، والرعاية ا�جتماعية) وموظفي المنظمات المنّفذة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومة إن المستخدمين الرئي
إن ھذه ا$داة مفيدة أيضاً للممولين، ومعاھد تدريب موظفي التعليم أو ا$بحاث، ومجتمع التدريس، وإتحادات المعملين، والمجتمعات الدولية والوطنية. 

 تأثرة.الم
 

 كيف يجب إستخدام الم�حظات ا�رشادية حول التدريس والتعّلم؟
  

 يمكن أقلمة ھذه الم�حظات ا�رشادية للسياق المحلي واستخدامھا لـ:
 

 إرشاد النقاش والتخطيط والتصميم والتنفيذ والمراقبة والتقييم لبرامج التدريس والتعلّم. •

من خ�ل مراجعة ا$سئلة المطروحة في جداول "نقاط أساسية لKخذ مية للتدريس والتعلّم خطط ا�ستجابة التعليوفعالية ضمان شمولية  •
على  5المرفق رقم  (النموذج موجود في SWOTبعين ا�عتبار" والم�حظات المرتبطة بھا. قد يستخدم المستخدمون أيضاً تحليل الـ 

على أحد أو كل معايير التدريس والتعلّم. يؤمن ھذا التحليل لمحة عامة حول السياق الذي يمكن الرجوع إليه أثناء ا�جابة ) 58الصفحة 
 على ا$سئلة الموجودة في جداول "نقاط أساسية لKخذ بعين ا�عتبار".

ل ا�رشاد في "دليل المستخدم للمعلمين" المختصر تزويد المعلمين ومدربي المعلمين بالنصائج العملية لتحسين الممارسات الصفية من خ� •
 ).63، الصفحة 8للم�حظات ا�رشادية (المرفق رقم 

زمة موارد التدريس والتعلّم بما في ذلك نماذج $دوات ومواد تدريس ودراسة حا6ت. إن الموارد لكل من معايير رإمكانية الحصول على  •
أو   ineesite.org/teachinglearningشادية ويمكن الحصول عليھا على موقع ا!يني التدريس والتعلّم موجودة في الم�حظات ا�ر

 .teachinglearning@ineesite.orgيمكن طلب قرص مدمج عبر إرسال بريد إلكتروني إلى 
  تدريس والتعلّم.تحسين قضايا المناصرة التشاركية حول قضايا متعلقة بال •

 
 كيف يمكنني تقديم الم�حظات وا�قتراحات لتحسين الم�حظات ا�رشادية؟

 
لتقديم إن ھذه وثيقة دائمة التحديث وسوف تتم مراجعتھا �دخال أبحاث وآراء وممارسات جديدة وم�ئمة، ا$مر الذي سيضمن م�ءمتھا وفعاليتھا. 

في آخر ا�رشادية التي سوف تؤدي إلى تحديث مستقبلي الرجاء تعبئة نموذج الم�حظات والتعليقات م�حظات أو اقتراحات حول ھذه الم�حظات 
  .ineesite.org/feedbackالم�حظات ا�رشادية أو زيارة 

 
 

  حيث تجدون نماذج تدريب جاھزة لnستخدام. ineesite.org/teachinglearningللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة 
  تدريب فردي أو تدريب على ا�نترنت.للحصول على دعم لتنظيم  teachinglearning@ineesite.orgالرجاء مراسلة 


