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تجارب عربية ناجحة في جودة المعلم : دراسة حالة 

تسليط الضوء على قصص وتجارب نجاح في مجال أداء المعلم في الوطن العربي.
تعريف التربويين وصَناع القرار  بالتجارب األصيلة في الوطن العربي في مجال أداء المعلم .
تقديم تصور متكامل عن تجربة أثبتت نجاحها، لنشر  المعارف وتيسير تبادل الخبرات العربية.

التعًرف على الممارسات المثلى في موضوع التجربة المطروحة .  

التعريف بالتجربة الناجحة للقارئ، و وصف أبرز  معالمها وأبعادها.
بيان أوجه النجاح ، من خالل إيراد الشواهد على  تميزها ، وعدم االعتماد على مرئيات أصحاب العالقة فقط.

دراسة حالة معمقة للتجربة، باتباع المنهج العلمي الكمي أو الكيفي أو البحث المختلط.
التأكيد على تنويع أساليب البحث ، واستخدام األدوات العلمية الالزمة لذلك.

تطعيم المشروع مقابالت أو مجموعات تركيز مع خبراء عالميين يعملون في منظمات عالمية أو مراكز متخصصة، 
لالستفادة من  رؤاهم

تقديم إطار نظري حول أبعاد الموضوع  المطروح في التجربة الناجحة  .
التجارب المرجعية  إجراء عرض مقارن مع أفضل الممارسات العالمية حول الموضوع المطروح ، مع اختيار  عينة من 

التقل عن (٥) دول متقدمة في المجال.
يمكن تقديم تجربة ناجحة تصب في مجال تجويد أداء المعلم العربي، سواء لإلعداد قبل الخدمة أو أثناء الخدمة.

تنفيذ الدراسة من قبل فريق، يشمل منسقين من الدولة العربية المعنية باالختيار لضمان الميدانية في التنفيذ.
مشاركة العاملين في التجربة الناجحة من خالل مقابالت / ورش/ مجموعات تركيز، للتعرف على آرائهم و توصياتهم .

تقديم الدروس المستفادة  ألجل تحسين الممارسات التربوية في مجال المعلم.

تقرير  وصفي عن التجربة الناجحة ومعالمها ، ومبررات التميز من خالل شواهد علمية.
دراسة مسحية ألفضل الممارسات العالمية في موضوع التجربة . 

دراسة حالة عن التجربة الناجحة، باتباع المنهجية العلمية واستخدام أدوات البحث العلمية.
التربوية في موضوع  الممارسات  تحسين  ، ألجل  العالمية  الممارسات  أفضل  المستفادة، وفي ضوء  الدروس  تقديم 

التجربة.
ورشة عمل لمناقشة التصور المقترح وسبل تطويره ونقله إلى أرض الواقع. 

يعد المعلم المؤثر األساس في رفع مستويات التحصيل لدى الطالب، ويزخر المجال التربوي باالتجاهات 
والتجارب العديدة، ومايزال العمل مستمرا على مستوى العالم  لتجويد أداء المعلم وتحقيق االهداف 
المرجوة. و من جانب اخر ، يوجد محاوالت على المستوى العربي تستحق الدراسة والغور في أسبارها ، 
التربويين  البرنامج إلى تعريف  الثقافة العربية . لذا يسعى هذا  خاصة وأنها تجارب نابعة و مطبقة في 
وصَناع القرار    بالتجارب الناجحة األصيلة في الوطن العربي في مجال أداء المعلم ، وتيسير تبادل الخبرات 

في الوطن العربي ونشر الدروس المستفادة لتجويد أداء المعلم العربي. 

المساهمة في شحذ الهمم نحو تجويد أداء المعلم العربي ، وذلك من خالل:


