
 

 

 

 

   

 المساق وجدول خطة
. في سااياا اللءوو والناو ي يعيا الالب  اق المتأثرا بالصااراةات وافامات الممتدال والاالب في المنايعد المعلمون والمعلمات مورًدا هاًما لمساااةدا افا ا

ح . يتالب التعليم في هه  السايااات ق  تعليمي  ناءياا مساتقرا وبي ةدا لخلق حتعقيد. تشالل هه  الظروف ةواقق  غ  الساي ي وةاا ي  بالفي ظروف اءتماةي ي سايا

ع الحساس  التي اد تتعلق واضي م بالمعرف  والمهارات الالام  للتعامل مع الم. لما يتالب التدريس اإللمامعرف  ةميق  بالظروف االءتماةي  التي يعيا بها الالب 

ض الحاالتي اد يلون في بعصااادمات ةديدا. وي اد يلونوا اد تعرضاااوا لايا للعنف ال ضاااحؤالو افا. اد يلون هها في حياتهم اليومي اب التي يواءهون بالصاااع

ا المسااااا المعلمين  لم. يسااااةد ههاد تؤثر ةلي ادرتهم ةلي التعبشااالل لبير ةلي حياتهم وه  الصااادمات  ؤثر ه. اد ت هم أو هوي ارابتهمباق آبعض افا ال فقدوا  

ن ملين المشاارلي ا ةن اريق ت رف  المتعلق  بالتعليم. ويسااةد المسااا في ههأسااليب التدريس والمعي بناو ارا ووالمعلمات ةلي إيءاد حلول ةملي  تسااةدهم ف

رين. يأخه يق دةمهم ليلونوا معلمين مغي  ي وةن ارتومختبرا ةن اريق خبراتهم الحقيقي  في التدريس في ساايااات افاماارا وأساااليب مءرب     فيه من تبادل

ي  وهءمهاراتهمي والممارساااات النمي بهمءارا ت وهلك للي يشاااارلوالمعلمين والمهنيين الهين يعملون في ظروف صاااعب   ا للل  تعاونيًا م توحً هها المسااااا اابعًا  

 ا. شالل سوًي لمواءه  هه  الم

 من؟ هذا المساق موجه ل
 .ماعيوالمناطق المتأثرة بالنزوح الجلبنان للمعلمين والمعلمات في ا المساق موجه هذ  •

 سياق التعليم الرسمي أو الغير رسمي.سات في هؤالء المدرسون والمدر يعملقد   •

 . المعلمون والمعلمات الالجئون في األصل •

بيل )على سجابة للحاجة الملحة. دعم استومون بقتدريس ولكن يهنة اللم يتم تدريبهم على مالمعلمات الذين ون المعلمو •
 (بدوام ثانس في ي تدرالمثال: الطلبة الت

وبها وقع لهم( العمل في ظروف صعبة طون )أو من المتكملون دراستهم في التعليم ويخطن ييذمعات اللجاطلبة ا •
 تحديات عّدة. 

  يم. التعل مجالتي تعمل بمات التنموية واإلنسانية الالمتطوعون في المنظ •

 التعلم  خرجات م 
 التعليم ةملي  فاةل  للتغيير.  ءعل ساهم  في  ي والمبابشلمتالبات المتنوة  لألا ال والقًا اب لييف المساحات التعليمي  ت  •
 خبرات افا ال والشباب للبناو ةلي نقاا اوتهم واالستءاب  للتحديات المحيا  بهم.  العمل مع مءموة  متنوة  من   •
 أفضل.  أمل لغد  ر الشامل والعيا بلرام  ودهااستعادا م هوم التعليم لمهن  داةم  لالا •
 ل .  رسات والتءارب التعليمي  ال ع اشارلات المماصميم ومج في ت امي  لالندماصات الر استخدام المن  •
 ن في سياا الناو  الءماةي.  ن يعملوالترويج فساليب تدريس شمولي  بين المعلمين الهي  •

 هاج التعلم:  من
  يغيرون البيق  التعليمي: معلمون افسبوع افول

 ينسياا المتعلمافسبوع الثاني: فهم 
 قدا التعليمي  لمستقبل غير معلوم افسبوع الثالث: نقل ال ا

 أدوات رامي  من أءل التغيير افسبوع الرابع: 



 

 

 

 

   

 

 : النجاح عالمات  وتوزيع  التقييم
 :  لاآلتيت النءا   % من درءات المساا. تقسم ةالما60صل ةلي نسب  أن تحدا المسااي ةليك للحصول ةلي شها

هاتي مشاهدا محتوى ال يديواالختبارات الهاتي  أنك امت ب ي  في آخر لل أسبوع. ت يد: التحقق من االختبارات الهاتاالختبارات الذاتية .1

من إءمالي الدرء    %70ات الهاتي  نسب  االختبارات هاتي ي وتغاي اختبار  4لك شارلت في افنشا ي واندمءت في المنااشات. هنا

 للل اختبار هاتي.   %17.5ي بنسب  النهاقي  للمساا

هه  االختبارات اصيرا وتساةدك ةلي التعلمي ويملنك حلها أي . ر في افسبوع الثالث وافسبوع الرابعحل اختبا :رات قصيرةاختبا .2

للمسااي    للي إءمالي الدرء  المن  %30ب  را نسات القصيغاي االختبارتي. حتساب الدرء  افةلسيتم اةدد من المرات تشاوي 

 .  يرللل اختبار اص %10  سبنب


