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ي�صعدين اأن تكون اطاللتي الأوىل عليكم كرئي�س تنفيذي ملبادرة التعليم 
املتوا�صل  العمل  من  العا�صر  عامها  املبادرة  بلوغ  مع  متزامنة  الأردنية 
التعليم  جمال  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  تعزيزال�صراكة  يف 

وتكنولوجيا املعلومات و الت�صالت.

جاللة  قبل  من  اطالقها  منذ  الأردنية  التعليم  مبادرة  ا�صتطاعت 
رانيا  امللكة  متابعة حثيثه من جاللة  و  وبرعاية  الثاين،  امللك عبداهلل 
العبداهلل تدعيم دورها الوطني و العاملي كموؤ�ص�صة غري ربحية رائدة يف 
جمال  رعاية البداع و دعم املعارف و املهارات الالزمة لولوج جمتمع 

القت�صاد املعريف.

الأردنية  التعليم  مبادرة  اأطلقت   ، الوطنية  الأولويات  مع  ان�صجامًا  و 
اأكرب  للم�صاهمة يف معاجلة  للتميز(  اأيلول 2013 برنامج) فر�صتي  يف 
خمرجات  بني  الفجوة  يف  املتمثلة  و  ال�صباب  تواجه  التي  التحديات 
النظام التعليمي و حاجات �صوق العمل، و كان لهذه التجربة اأثر ملمو�س 
على املتدربني من خريجي تكنولوجيا املعلومات و الت�صالت و املدار�س 
يعي�س  التي  املجتمعات  و  للمبادرة  التعليمي  النموذج  فيها  يطبق  التي 

فيها هوؤلء ال�صباب.

اأما على �صعيد ال�صراكات املحلية و العاملية، فقد عززت املبادرة خالل 
القطاعني  بني  ال�صراكة  يف  املتمثل  و  م�صريتها  اأعمدة  اأحد  العام  هذا 
و  تعليمية  حلول  تطبيق  على  املبادرة  قدرة  دعم  مما  اخلا�س  و  العام 
ملهارات  الأوىل  الثالث  ال�صفوف  يف  الأطفال  تعلم  تعزز  تكنولوجية 
اللغة العربية و الجنليزية، و الطلبة يف ال�صفوف املتو�صطة و الثانوية 
التوا�صل و احلوار،  اللغة العربية و الجنليزية والريا�صيات و  ملهارات 
املدراء  تدريب  خالل  من  املدر�صي  الكادر  قدرات  لبناء  اإ�صافة  هذا 
واملعلمني على مهارات القرن الواحد و الع�صرين  و اأ�ص�س ادارة التغيري 
و تفريد التعليم مبا يخدم احلاجات الوطنية يف تاأهيل املوارد الب�صرية 

�صمن التغريات العاملية.

التكنولوجية  و  التعليمية   اخلدمات  نوعية  على  املبادرة  حر�س  ورغم 
اأننا  اّل  التعليمي،  املبادرة  منوذج  ا�صتدامة  ترافق  التي  التحديات  و 
ا�صتطعنا تعميم نطاق عملنا اىل 171 مدر�صة حكومية تنت�صر من �صمال 
مبادرة  مع  �صراكتنا  خالل  من  لغربها  �صرقها  ومن  جلنوبها  اململكة 

مدر�صتي و بدعم من وزارة الرتبية و التعليم.

نرتب  اأن  الربامج  اطالق  و  التو�صع  و  ال�صراكات  خ�صم  يف  نن�صى  ومل 
البيت الداخلي للمبادرة، و ذلك من خالل ا�صتقطاب الكفاءات التقنية 
و  ر�صالتها  و  املبادرة  روؤية  مع  ين�صجم  مبا  الهيكلية  تعديل  و  الفنية  و 
حتقيق اأهدافها، و لن العمل �صمن خطة ا�صرتاتيجية متطلب اأ�صا�صي 
للحفاظ على املنجزات و التقدم بخطى و اثقة نحو التميز ، فقد ر�صمنا 

لأنف�صنا خطة ا�صرتاتيجية لل�صنوات 2016-2014.

اأما عن اأ�صرة مبادرة التعليم الأردنية فهي "خلية نحـل" يعمل اجلميع 
وبا�صم  والتقدير،  ال�صكر  ي�صتحقون  لذلك  للقمة،  متطلعني  بهمة  فيها 
خالل  لها  الداعمني  و  املبادرة  �صركاء  ن�صكر  املتميزة  الأ�صرة  هذه 
م�صريتها و نتطلع اىل املزيد من التعاون و الدعم مل�صتقبل اأف�صل ن�صنعه 
لالأجيال القادمة عنوانه حتويل التحديات اىل فر�س..... و دام الأردن 

بخري قيادة و �صعبًا.

الرئيس التنفيذي
نرمين النابلسي 

عشرة اعوام .. ويتواصل العطاء...
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رؤيتنا
اأن ن�صبح مركز عاملي للتمّيز والإبداع يف التعليم 

ُيفّعــِل مناذج ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س.
رسالتنالريتقي بتطوير العملية التعليمّية يف الأردن واملنطقة. 

حتفيز عملية تطوير التعليم من خالل الإبداع ودمج 
التكنولوجيا يف التعليم مبا ي�صهم يف الإ�صافة النوعية 

للطلبة واملعلمني والنظام التعليمي من اأجل بناء القت�صاد 
املعريف.

أهدافنا
دعم تطبيق النموذج التعليمي ملبادرة التعليم الأردنية بهدف تطوير بيئة تعليمية تعّزز الإبداع والإبتكار 

�صد الفجوة بني خمرجات النظام التعليمي ومتطلبات �صوق العمل عن طريق �صقل املهارات احلياتية والتقنية 
خلريجي تكنولوجيا املعلومات ولطلبة املدار�س بهدف حت�صني فر�س الت�صغيل لديهم واإحـداث التغيري املن�صود يف 

جمتمعاتهم عرب »اخلـدمة املجـتمـعية والتــطوع«.

باملنفعة  تعود  التي  القت�صادية  القيمة  يوجد  واخلا�س مبا  العام  القطاعني  بني  لل�صراكة  فاعل  تطوير منوذج 
وفر�س التطور لكال الطرفني.

تبني منوذج الدارة القائم على النتائج لتح�صني الأداء وتطوير الأدوات التي ت�صاعد على الإرتقاء بجودة التعليم.

ا�صتدامة مبادرة التعليم الأردنية كنموذج للتميز والتطوير يف الأردن واملنطقة مبا يحقق روؤية املبادرة وين�صجم 
مع ر�صالتها واأهدافها.



النموذج التعليمي
لمبادرة التعليم األردنية 

مت تطوير منوذج مبادرة التعليم الأردنية بالعتماد على اخلربات املكت�صبة يف 
جمال تطوير التعليم با�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واجلهد املبذول لحداث 
التعليم  مبادرة  عملت  املعريف.حيث  القت�صاد  نحو  التعليم  يف  نوعية  نقلة 
والتنقيات  التعليم  و�صائل  احدث  ا�صتقطاب  على   2003 عام  منذ  الأردنية 

لتنفيذها يف املدار�س احلكومية وتقييم اأثرها على البيئة التعليمية التعلمية.  

تعزز  تفاعلية  مدر�صية  بيئة  خلق  اىل  الأردنية  التعليم  مبادرة  منوذج  يهدف 
العملية  ي�صبحوا حمور  بحيث  الطلبة  لدى  والع�صرين  الواحد  القرن  مهارات 
التعليمية من خالل التوظيف الفعال للتكنولوجيا يف التعليم ومتكني املعلم من 

ادارة املوارد املتاحة بكفاءة. 

التحتية  البنية  بتوفري  متمثلة  رئي�صة  حماور  خم�صة  على  النموذج  يرتكز 
التنمية املهنية  التكنولوجية وامل�صادر اللكرتونية بال�صافة اىل توفري فر�س 
وياأتي  النوعي  الأداء  ال�صتدامة يف  والداريني وحتقيق  املعلمني  قدرات  وبناء 

املحور اخلام�س املتمثل يف  املتابعة والتقييم ليتخلل املحاور الأربعة ال�صابقة. 

يت�صم النموذج مبرونته وقابليته للتطبيق يف خمتلف البيئات التعليمية بناًء على 
احتياجات املدار�س، وفيما يلي يو�صح ال�صكل التايل متثيال للنموذج التعليمي 

ملبادرة التعليم الردنية مبحاوره اخلم�صة.

الهدفالهدفالهدف
التوظيف الفعال لأدوات تكنولوجيا املعلومات وامل�صادر الإلكرتونية يف التعليم، بتمكني املعلمني لتطوير

 بيئة تعليمية م�صتدامة تعزز مهارات القرن احلادي والع�صرين لدى الطلبة، لي�صبحوا مواطنني 
موؤهلني لإقت�صاد املعرفة 

المحاور  الرئيسية
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تكنولوجيا الغرفة 
ال�صفية

الرابط الال�صلكي
حممولة  حوا�صيب   3

واأجهزة عر�س

خمترب حا�صوب

غرفة متعددة الأغرا�س 
حتتوي على لوح تفاعلي 

اإلكرتوين 

دمج التكنولوجيا
 يف التعليم

التوظيف الفعال للوح 
التفاعلي الإلكرتوين

القيادة واإدارة التغري

مهارات القرن 21 يف 
التعليم والتعلم

املناهج املحو�صبة

الربجميات الإثرائية

نقل اخلربات على 
م�صتوى املدر�صة

الدعم امليداين 
وبرنامج فر�صتي 

للتميز

التوا�صل والإنت�صار
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المتابعة والتقييم

التغيير



محاور “النموذج التعليمي” 
لمبادرة التعليم األردنية:

المحور 1: البنية التحتية التكنولوجية
يتم عرب املحور الأول توفري بنية تكنولوجية داعمة للعملية التعلمية التعلمية يف 
املدار�س وجعلها اأكرث تفاعلية، من خالل متكني املعلمني والطلبة من الو�صول 
اىل امل�صادر اللكرتونية يف جميع اأرجاء املدر�صة، فبعد عمل تقييم لحتياجات 
التو�صيات  يتم �صياغة  املدر�صي؛  البناء  اعتمادا على طبيعة  التقنية  املدار�س 
ت�صمن  حا�صوب  وخمتربات  مالئمة  �صفية  تكنولوجيا  و�صائل  بتوفري  املتعلقة 
�صبكة  توفري  اىل  بالإ�صافة  املحو�صب،  التعلم  لتطبيق  النجاح  عنا�صر  توافر 
ات�صال �صلكية ول�صلكية. ويعمل فريق املبادرة مع الأطراف املعنية وال�صركاء 
وحتديد  ال�صتخدام  املتعددة  امل�صادر  لغرف  املنا�صب  الت�صميم  حتديد  على 
الو�صائل املطلوبة من األواح تفاعلية وما �صابه بح�صب نتائج تقدير الحتياجات 

لكل مدر�صة. 

قامت  التكنولوجية،  التحتية  البنية  حمور  و�صمن   2013 العام  وخالل 
 )3G( الثالث  تقنية اجليل  با�صتخدام  التعليم  تفريد  بتنفيذ م�صروع  املبادرة 

توظيف  يف  جديد  هو  ما  كل  ودرا�صة  جتريب  بهدف  الأردنية  املدار�س  يف 
التكنولوجيا يف التعليم ودعم وزارة الرتبية والتعليم الأردنية يف الو�صول اىل 
احللول التكنولوجية الأن�صب والداعمة لتعّلم الطلبة. وعملت املبادرة وب�صراكة 
خالل  التعليم” من  “تفريد  مفهوم  جتريب  على  العاملية  كوالكوم  �صركة  مع 
تفريد  فكرة  من  الغاية  حتقيق  يف  جنحت  حيث  طالب  لكل  حا�صوب  م�صروع 
وذلك  الأردنية،  املدرا�س  يف   )3G( الثالث  اجليل  تقنية  با�صتخدام  التعليم  

مبنح الطلبة ولوجا �صريعا اإىل امل�صادر التعليمية عرب الإنرتنت.

حممول  بحا�صوب  حكوميتني  اإناث  مدر�صتي  الأردنية  التعليم  مبادرة  زّودت 
لكل طالب؛ حيث منحت املبادرة املعلمات والطالبات من ال�صف ال�صابع اإىل 
التا�صع يف مدر�صة بلقي�س الأ�صا�صية الأوىل للبنات ومدر�صة اأم عبهرة الثانوية 

بجهاز حا�صوب  العا�صر  اإىل  الثامن  ال�صف  للبنات من  املختلطة 
الطالبات  لتمّكن   )3G( الثالث  اجليل  بتقنية  مزود  حممول 
من الو�صول اىل املعرفة وامل�صادر التعليمّية يف اأي وقت واأي 



للمعلمات  تدريبّية  خّطة  طالب  لكل  حممول  حا�صوب  م�صروع  ت�صّمن  مكان. 
والطالبات والأهايل، يف موا�صيع تقنية ذات �صلة، مثل مفهوم تفريد التعليم 
و�صيانة احلا�صوب املحمول ال�صغري)NETEBOOK(، وبرجميات احلا�صوب 
ا�صتخدام  يف  والأمان  وال�صالمة  النرتنت،  على  اللكرتونية  التعليم  وم�صادر 
النرتنت. ومت تدريبهم على كيفية الدخول اىل بوابة منظومة التعلم اللكرتوين 
)EDUWAVE( التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، وبذلك فاإن م�صروع حا�صوب 

لكل طالب من �صاأنه اأن يعزز التعلم يف اأي وقت واأي مكان وزيادة ال�صتقاللية 
تو�صعة  على  الطلبة  التكنولوجيا  هذه  وت�صاعد  الطلبة.  لدى  الذاتي  والتعلم 
تعليمهم خارج الغرف ال�صفية، ونقلهم نحو جتربة تفريد التعليم. وقد اأظهرت 
حما�صة  اأثار  طالب،  لكل  حممول  حا�صوب  بطريقة  التعليم  اأن  التقييم  عملية 
الطالبات واملعلمات باإدخالهن اإىل اأجواء التعليم احلديث ب�صكل اأكرب، وظهر 
اإيجابا من  التغيب عن احل�ص�س الذي انعك�س  ذلك جليا يف انخفا�س ن�صبة 

خالل ارتفاع معدل عالمات الطلبة يف المتحانات.

بتزويد  الأردنية  التعليم  مبادرة  قامت  فقد  احلايل،  الدرا�صي  العام  يف  اأما 
الطالبات يف ال�صفوف الثامن اإىل العا�صر يف مدر�صة الأمرية رحمة الثانوية 

للبنات بجهاز حا�صوب حممول لكل طالب.

المحور2: بناء القدرات )التنمية المهنية( : 
والتعّلم؛  التعليم  عملية  دعم  يف  التكنولوجية  للو�صائل  فاعل  توظيف  ل�صمان 
تعمل مبادرة التعليم الأردنية مع الكادر التعليمي من اداريني ومعلمني بدايًة 
على بناء روؤية م�صرتكة وخطة لتفعيل التكنولوجيا على م�صتوى املدر�صة وكيفية 
تقبل الكادر التعليمي للتغيري التكنولوجي التعليمي املن�صود من خالل برنامج 
املهنية  التنمية  الأ�صا�س لربامج  التغيري، بحيث تكون هذه اخلطوة هي  ادارة 
يعنى  الذي  والع�صرين  احلادي  للقرن  التعلم  مهارات  برنامج  مثل  املقدمة 
باأ�صاليب التعلم احلديثة وحمو الأمية املعلوماتية ومهارات البحث يف ال�صبكات 
العنكبونية، ل�صيما الدمج الفاعل لو�صائل تكنولوجيا التعليم احلديثة وكيفية 
برامج  اأثر  يظهر  كذلك  بفاعلية.  التعليمية  العملية  تخدم  بحيث  توظيفها 
التنمية املهنية على الطلبة من حيث تطوير مهارات الت�صال والتوا�صل وحل 
امل�صكالت والتفكري الناقد لديهم، بالإ�صافة اىل ال�صتخدام الآمن لالنرتنت، 
يتم  التي  امل�صاريع  وطبيعة  تتنا�صب  خا�صة  تدريب  برامج  تقدمي  ويتم  كما 

تنفيذها يف املدر�صة.
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قامت  القدرات،  بناء  حمور  و�صمن   2013 العام  وخالل 
املبادرة بتنفيذ امل�صاريع التالية:

شركاء في منتدى التعليم
مايكرو�صوفت  �صركة  مع  بال�صراكة  الأردنية  التعليم  مبادرة  نظمت   
حيث  اخلبري"،  "املعّلم  التعّلم  يف  �صركاء  لربنامج  املحلية  امل�صابقة 
على  الأردن  يف  مدر�صة   200 ميثلون  معلم   400 املبادرة  فريق  دّرب 
مفهوم ت�صميم امل�صاريع التي تعّزز مهارات القرن الواحد والع�صرين 
املعلمون  وقدم  امل�صابقة،  يف  املّتبعة  التقييم  ومعايري  الطلبة  لدى 
جلنة  بوا�صطة  حتكيمها  مت  التي  م�صاريعهم،  بامل�صاركة  املهتمون 
العام  هذا  فاز  وقد  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  املبادرة  من  م�صكلة 
الأردن يف احلدث  الإقليمية، ومثل  امل�صابقة  اأمل" يف  "مل�صة  م�صروع 

العاملي الذي اأقيم يف بر�صلونة.

اأما �صمن حمور املدار�س املبدعة يف برنامج �صركاء يف التعّلم تقدمت 
7 مدار�س للم�صابقة والتي ينتج عنها اإعالن اأ�صماء املدار�س املبدعة 
الذي  الطلب  يعك�صها  التي  الإبداع  نواحي  اىل  بالإ�صتناد  عام  كل 
كمدر�صة  اجلامعة  اإ�صكان  مدر�صة  فازت  وقد  املدر�صة  به  تقّدمت 

مّي�صرة لهذا العام و�صاركت يف املوؤمتر الذي اأقيم يف بر�صلونة. 

برنامج حلول مايكروسوفت
لتزود  مايكرو�صوفت  حلول  برنامج  الأدرنية  التعليم  مبادرة  طورت 
الغرف ال�صفية بتكنولوجيا ت�صاهم يف اإثراء خربات  التعّلم اليومية 
خللق  املبتكرة،  التعليمية  التطبيقات  من  جمموعة  توفر  اإذ  للطلبة، 
لهم  ي�صمح  واملعلمني، مبا  للطلبة  قوية مبدعة وجديدة  تعليمية  بيئة 

الولوج اإىل تطبيقات فعالة من مكان واحد.

تطبيقات  من  متنوعة  اأ�صكال  على  واملعلمني  الطلبة  تدريب  مت  وقد 
مايكرو�صوفت لتطوير مهاراتهم على ا�صتخدام احلا�صوب يف حماولة 
التدريب  عمليات  وت�صمنت  والجتماعي،  التعليمي  الأثر  لتعزيز 
يف  املهارات  هذه  لت�صمني  ابتكارية  وحلول  جديدة  تعلم  مهارات 
على  وامل�صاعدة  اليومية،  التعليم  وممار�صات  الدرا�صية،  املناهج 
اإيجاد طرق تعليم حديثة، وخطة تدري�س مبدعة. بداأ برنامج حلول 
مدار�س  خم�س  يف   ،2013/2012 الدرا�صي  العام  يف  مايكرو�صوفت 
للمدار�س  مايكرو�صوفت  برنامج  يف  امل�صاركة  املدار�س  من  فائزة، 
م�صاريع  خالل  من  تعلموه  ما  واملعلمون  الطالب  وعـر�س  املبدعة، 
املناهج  عرب  املحلية  وجمتمعاتهم  مدار�صهم  تخدم  ا�صرتاتيجية 

املدر�صية. 

برنامج التطوير المهني )مهارات التعلم 
والتعليم للقرن الواحد والعشرين(.

با�صتخدام  املعلمني  مهارات  تطوير  على  التدريب  برنامج  يهدف 
ا�صاليب وا�صرتاتيجيات حديثة داعمة لتطوير مهارات القرن والواحد 
والع�صرون للطلبة بحيث جتعل العملية التعليمية تتمركز حول الطالب، 
امل�صادر  مع  التعامل  من  املعلمني  متكني  اإىل  الربنامج  ويهدف  كما 
ال�صرتاتيجيات  ل�صتخدام  وت�صخريها  بفاعلية  املتوفرة  اللكرتونية 
تتناول  تدريبية  جل�صات   6 الربنامج  ويت�صمن   ، احلديثة  التعليمية 

املوا�صيع التالية:
• مقدمة يف تكنولوجيا املعلومات	
•  حمو الأمية املعلوماتية ومهارات البحث	
• التعلم التعاوين	
•  التفكري الناقد	
• التعلم امل�صتند على امل�صاريع	
•  من املفهوم اىل التطبيق	

وبلغ عدد املتدربني على مهارات القرن الواحد والع�صرين 189 متدربا 
ومتدربة من 15 مدر�صة من املدار�س التي تطبق منوذج املبادرة يف 
حني بلغ عدد املتدربني على ادارة التغيري 737 متدربا ومتدربة من 

63 مدر�صة من املدار�س التي تطبق منوذج املبادرة.

المحور 3: المصادر التعليمية االلكترونية
عملت املبادرة مع وزارة الرتبية والتعليم و�صركاء املبادرة على تطوير املناهج 
املحو�صبة ا�صتنادا اىل نتاجات التعلم الوطنية املعتمدة يف وزارة الرتبية والتعليم 
�صمن املعايري العاملية بحيث تكون هذه املناهج م�صادر م�صاندة واثرائية تعتمد 
يف تطبيقها ا�صلوب التعلم املتمازج وتعمل على حتفيز تفكري الطلبة وتب�صيط 
يف  توازن  والتي  واملحاكاة  املتعّددة  الو�صائط  خالل  من  ال�صعبة،  املفاهيم 
اأثناء عملية التعلم وخا�صة ال�صمعية والب�صرية.  تنمية خمتلف حوا�س الطلبة 
ول يقت�صر عمل املبادرة على تفعيل ا�صتخدام املناهج املحو�صبة بل تقوم على 
من  اثرها  وتقييم  والعاملية  املحلية  الثرائية  الربجميات  من  العديد  جتريب 
للمبادرة  واملحليني  العامليني  ال�صركاء  مع  بالتعاون  تقييمية  درا�صات  خالل  
بهدف توفري م�صادر متنوعة ت�صاعد على بناء املعرفة وتطوير مهارات التفكري 
العليا يف الريا�صيات والعلوم، بالإ�صافة اىل تطوير مهارات املحادثة والكتابة 

وال�صتماع باللغتني العربية والإجنليزية.   

التعليمية  امل�صادر  حمور  و�صمن   2013 العام  وخالل   
اللكرتونية، قامت املبادرة بتنفيذ امل�صاريع التالية: 



منهاج الهدهــد الذكي
�صممت هذه الأداة التعلمية التكنولوجية بخربات اأردنية لتمكني الأطفال من تعلم اللغة العربية يف �صن مبكرة وم�صاعدة املعلم على حت�صني وتعزيز 
مهارات القراءة والكتابة لديهم، وتتميز برجمية الهدهد با�صتخدامها لأ�صلوب تفاعلي م�صوق ومتالءم مع املرحلة النمائية لالأطفال ب�صكل من�صجم 
مع البيئة وال�صياق الثقايف والجتماعي املحلي، كما وتعمل الربجمية على تطوير اآفاق اخليال والإبداع، بالإ�صافة اإىل التفكري التحليلي لدى الأطفال 
باأ�صلوب خاّلق عماده م�صرح احلروف للطلبة ، وغرفة املفاجاآت، ومتارين الذكاء، والعديد من الأدوات امل�صاعدة التي ت�صاهم يف تطوير اأداء املعلمني.

 
خالل العام الدرا�صي 2014/2013، مت تطبيق منهاج الهدهد الذكي على طلبة ال�صف التمهيدي وال�صف الأول ال�صا�صي يف خم�س مدار�س حكومية 
القرى  وام  املختلطة  الثانوية  وال�صويفية  الثانوية  ال�صتك�صافية  تغريد  والمرية  املختلطة  الأ�صا�صية  الأن�صارية  �صلمى  وهي  املبادرة؛  مدار�س  من 

الأ�صا�صية املختلطة واأم عمار الثانوية للبنات. 
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Global Nomads Group )GNG( مجموعة الرحـّالة الدولية  ومبادرة التعليم األردنية
الربط بني  املختلفة، من خالل  الثقافات  وتبادل اخلربات بني  والت�صبيك  والتوا�صل  التفاعل  بتعزيز مهارات  الربنامج   يقوم هذا 
وت�صاركت   ،)video conferencing( املغلقة  التلفزيونية  الدوائر  عرب  ال�صمالية،  واأمريكا  الأو�صط  ال�صرق  يف  ال�صفية  الغرف 
املبادرة مع جمموعة “نومادز العاملية” منذ العام 2011 اإىل العام 2014، وقد ا�صتمرت هذه ال�صراكة عرب برنامج “�صوت ال�صباب”، 

.” Global Citizens in Action“و

اأطلقت املبادرة برنامج �صوت ال�صباب للطلبة الذين ترتاوج اأعمارهم بني 14-18 عام يف اأربع مدار�س ثانوية هي جميل �صاكر الثانوية 
للبنني وماح�س الثانوية للبنات وال�صفاء بنت عوف الثانوية للبنات وحممد اقبال ال�صا�صية للبنات بالتعاون والتن�صيق مع معلمي اللغة 

الجنليزية يف تلك املدار�س.

وقد بدى وا�صحا حما�س املعلمني والطلبة على حد �صواء ملمار�صة تبادل الأفكار والتوا�صل مع نظرائهم يف اأمريكا ال�صمالية با�صتخدام 
جمموعة متنوعة من و�صائل التوا�صل الجتماعي، كما كان خمططا له، بعدما اأثبتت التكنولوجيا مدى قوتها، يف جمالت التعاون، 

والتخطيط والت�صال وت�صارك املعلومات.

13



14

 ) 6 & 5 Cliker( إضافة برنامج كـليكر

العربية والإجنليزية،  باللغتني  با�صتخدام و�صائل جذابة  والكتابة بطرق مبتكرة وخاّلقة،  القراءة  امل�صروع تطوير مهارات  يتيح 
خ�صو�صا عرب اأداوات الر�صم، ل �صيما ملعالج للن�صو�س الأولية، ومعالج للن�صو�س بعد تنقيحها، وتركيب اأداة “كليكر”، )وهي 
عبارة عن �صبكة بن�صف �صا�صة اأو �صا�صة كاملة ب�صفحة تفاعلية(، و�صت�صدر مبادرة التعليم الأردنية تقرير التقييم النهائي يف 

�صهر اآب من العام 2014، حتى يتم م�صاركة النتائج والتو�صيات مع وزارة الرتبية والتعليم و�صركاء املبادرة واأهايل الطلبة.

قدمت مبادرة التعليم الأردنية برنامج “كريك �صوفت” مع 150 رخ�صة للغة الربجمة، واأو�صلت التدريب على “كليكر” ملعلمي 
املدار�س، حيث طبق “كليكر 5” واخلا�س بتعزيز تعلم اللغة العربية و”كلكري 6” اخلا�س بتعزيز تعلم اللغة الإجنليزية يف خم�س 
مدار�س حكومية من مدار�س املبادرة وهي مدر�صة رملة بنت ابي عوف الأ�صا�صية املختلطة ومدر�صة امللكة رانيا الثانوية للبنات 
ومدر�صة عمر الربغوثي الأ�صا�صية للبنني ومدر�صة الأمرية رحمة الثانوية للبنات ومدر�صة الريموك الثانوية للبنات، وكان التطبيق 

يف العام الدرا�صي 2014/2013 للطلبة من ال�صف الأول اإىل اخلام�س.



أجهزة تكساس الحاسبة )حاسبات تكـساس(
الريا�صيات  اأهمية  على  ال�صوء  ت�صلط  والتي  التعلم  على  القائمة  التكنولوجية  الأدوات  من  متطورة  جمموعة  تك�صا�س  حا�صبات  تقدم 
والتكنولوجيا يف تنمية قدرات الطلبة على التفكري الناقد، وتعزز حا�صبات تك�صا�س طريقة ا�صتك�صاف الطلبة للمفاهيم احل�صابية املختلفة، 
اإذ ميكن للمعلم ا�صتخدام هذه الأداة لإلهام ومتكني الطلبة من فهم موا�صيع الريا�صيات والعلوم بطريقة م�صوقة وتفاعلية جتعل التعلم 

اأكرث متعة.  

وتوفر الأجهزة اأدوات تنموية نوعية، تزيد من قدرات معلمي العلوم والريا�صيات داخل الغرف ال�صفية، عرب ا�صتخدام ذكي للتكنولوجيا 
لطلبة �صفوف العا�صر واحلادي ع�صر والثاين ع�صر. وقد بداأت املبادرة �صراكتها مع �صركة تك�صا�س يف العام الدرا�صي 2013/2012 ملا من 
ي�صتخدمونها يف  الذين  باأقرانهم  اأ�صوة  املدار�س احلكومية  املتطورة  لطلبة  التكنولوجية  الأداة  اأثر يف تقدمي مثل هذه  ال�صراكة من  تلك 

املدار�س اخلا�صة.

قامت املبادرة بتجريب حا�صبات تك�صا�س كاأحد احللول التكنولوجية للتعليم يف مدر�صتني حكوميتني من املدار�س التي يطبق فيها النموذج 
التعليمي للمبادرة وهما المرية تغريد ال�صتك�صافية الثانوية  ومدر�صة ال�صهيد  الرائد الطيار فرا�س العجلوين الثانوية للبنني وبواقع 40 
حا�صبة من نوع Nspire CX يف كل مدر�صة، بهدف و�صول الطلبة واملعلمني اإىل الإنرتنت، مع برنامج اإدارة الف�صول الدرا�صية، ونظام 

اإر�صادي للربط بني الأجهزة املحمولة.
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المحور 4 : االستدامة في النموذج التعليمي 
لمبادرة التعليم األردنية

تعمل مبادرة التعليم الأردنية على بناء الكفاءات ونقل اخلربات لكوادر املدر�صة 
التعليمي  النموذج  برامج  تطبيق  ا�صتمرارية  ل�صمان  متابعتها  على  والقائمني 
يتم  حيث  الأمثل،  بال�صكل  الربامج  هذه  تفعيل  على  قدرتهم  من  والتاأكد  لها 
التطبيق وكيفية  اآلية متابعة  ت�صكيل فرق حمورية وتدريبها ب�صكل مكثف على 
التعليمية يف املدر�صة. ومن  واأثر النموذج على العملية  توثيق ق�ص�س النجاح 
جهة اأخرى يتم نقل ملكية الربامج اىل اجلهة امل�صتفيدة من تطبيق النموذج 
ال�صنوية،  �صمن خطتها  الربامج   اعتماد  على  تعمل  بحيث  عمل  خالل خطة 
ويعد برنامج فر�صتي للتميز والذي نفذ خالل العام 2014 جوهر ال�صتدامة يف 

منوذج املبادرة التعليمي.

برنامج فرصتي للتميز
الأردنية،  التعليم  مبادرة  اأطلقت  العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  رعاية  حتت 
برنامج فر�صتي للتميز يف �صهر اأيلول من العام 2013، وذلك �صعيا ل�صد الفجوة 

بني خمرجات التعليم ومتطلبات  �صوق العمل ، وبالتايل حت�صني فر�س ت�صغيل 
ال�صباب الأردين وم�صار احلياة املهنية لهم لدعم دورهم يف بناء م�صتقبل الأردن 

كفر�صان للتغيري املن�صود، ومت ذلك بال�صراكة مع القطاعني العام واخلا�س.

برنامج فر�صتي للتميز هو برنامج تدريبي موجه خلريجي اجلامعات الأردنية 
من تخ�ص�صات تكنولوجيا املعلومات والت�صالت، وقد ا�صتهدف الربنامج يف 
توزيعهم على  الأوىل عام 2013 ما جمموعه 165 خريجا وخريجًة مت  دورته 
كل  يف  خريج  مبعدل  التعليمي  املبادرة  منوذج  تطبق  حكومية  مدر�صة   176
مدر�صة ملدة ثمانية اأ�صهر، وتقوم فكرة ت�صميم الربنامج على اأن  يعمل هوؤلء 
املتدربون كذراع فني داعم للمبادرة يف تفعيل منوذجها التعليمي، اإ�صافة اإىل 
حتويل املدار�س اإىل مركز تكنولوجي قادر على ا�صت�صافة اأن�صطة خدمة املجتمع 
وتعزيزها واطالقها مبا جمموعه 30 األف م�صتهدف �صمن جمتمعات متنوعة 
والبلقاء  عمان  هي  اأردنية:  حمافظات  ت�صع  يف  الربنامج  وينفذ  اململكة.  يف 
يتم  اإذ  والعقبة،  ومعان  والكرك  والطفيلة  وجر�س  وعجلون  واملفرق  والزرقاء 

اختيار املتدربني من املجتمع نف�صه.
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مراحل برنامج 
فرصتي للتميز :

املبادرة  مع  تدربيبة  برحلة  للتميز  فر�صة  برنامج  املتدربون يف  مير 
هذه  وتتكون  املبادرة،  فريق  من  حثيثة  مبتابعة  كامل  عام  مدتها 

الرحلة من �صت مراحل تتعلق بالدورة املدر�صية كما يلي:

املرحلة الأوىل : بدء العمل على امل�صروع
واأهدافها  ور�صالتها  املبادرة  بروؤية  املتدربني  تعريف  فيها  ويتم 
يف  اندماجهم  لت�صهيل  تطبقها  التي  وامل�صاريع  التعليمي  ومنوذجها 
بيئة املدار�س وتفاعلهم معها، كما ومت احلـاقهم بجـل�صات توجيهية، 
بالإ�صافة اإىل دورة تدريبية على املهارات الالزمة يف احلياة العملية 

واملهارات ال�صخ�صية وبع�س املجالت التقنية الفنية الأ�صا�صية. 

املرحلة الثانية : املتدربون يف املدار�س للف�صل الدرا�صي الأول
التعليم  مبادرة  بها  تعمل  التي  املدرا�س  اإىل  املتدربون  ان�صم 
يف  امل�صاركة  مهمة  اإليهم  املوكل  التغيري  فر�صان  ليكونوا  الأردنية، 
دمج التكنولوجيا يف التعليم، وحتقيق التغيري يف املجتمع املحلي نحو 
من  املقبلة،  لالأجيال  اأف�صل  م�صتقبل  ت�صكيل  يف  التكنولوجيا  اأهمية 

خالل خدمة املجتمع والعمل التطوعي.

املرحلة الثالثة : تدريب تقني متخ�ص�س
يف حماولة لتعزيز مهارات املتدربني التقنية ومن خالل فتح الآفاق 
اأمامهم للتعر�س اإىل اأحدث التقنيات الالزمة يف �صوق العمل؛ التحــق 
املتدربون اأثناء عطلة نهاية الف�صل الدرا�صي الأول بدورات تدريبية 
تقنية متخ�ص�صة بالتعاون مع �صركاء مبادرة التعليم الأردنية لبناء 
�صيبدعون  اأنهم  ويعتقدون  بها  يهتمون  التي  املجالت  يف  قدراتهم 

فيها.

متدربي  بتدريب  للتنمية  الثاين  عبداهلل  امللك  �صندوق  وقام  كما 
ادارة  يف  الفاعل  والذراع  املي�صرين  ليكونوا  للتميز  فر�صتي  برنامج 
اأندية احلوار والتطوع �صمن برنامج »دميقراطي«، وقد اطلقت هذه 
الأندية يف 95 مدر�صة حكومية من مدار�س املبادرة ل�صمان حتقيق 

مبادئ وقيم املواطنة وامل�صوؤولية املجتمعية.

املرحلة الرابعة : املتدربون يف املدار�س للف�صل الثاين
التي  املهمة  النتائج  اإحدى  للعمل  اجليدة  واملمار�صة  املعرفة  ن�صر  اإن 
املتدربني  عودة  فعـند  حتقيقها،  اإىل  للتميز  فر�صتي  برنامج  يطمح 
للمدار�س مع بداية الف�صل الدرا�صي الثاين، بداأوا با�صتئناف مهامهم 
من  لكل  قدراتهم  بناء  مرحلة  اكت�صبوها خالل  التي  املعرفة  نقل  يف 
الطلبة واملجتمع املحلي من خالل تطوير امل�صاريع التي تلبي احتياجات 

الفئة امل�صتهدفة وتنفيذها باأف�صل �صورة. 

املرحلة اخلام�صة : التدريب يف مواقع العمل
خالل هذه املرحلة من امل�صروع، ي�صخر املتدرب كل املعرفة واخلربات 
التي اكت�صبها، لعك�صها يف بيئة العمل احلقيقة، اإذ اإن اأربعة اأ�صهر من 
احل�صول  من  املتدرب  متكني  �صاأنها  من  احلقيقي  العملي  التدريب 
على اخلربة العملية الالزمة وتطوير املهارات التي توؤهله لدخول �صوق 

العمل بو�صع اأف�صل.  

املرحلة ال�صاد�صة : الإر�صاد الوظيفي
يعد الر�صاد املهني الوظيفي اأحد اأهم مكونات الربنامج والذي يكمل 
بفعالية رحلة املتدرب من خالل التوجيه  والدعم الذي يقدمه له اأحد 

الأ�صخا�س من ذوي اخلربة والنجاح يف جمال عمله.
ويلخ�س ال�صكل التايل رحلة املتدربني يف برنامج فر�صتي للتميز:
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المحور 5 : المتابعة والتقييم 
عليها  املتفق  الهداف  ي�صمن حتقيق  والذي  النتائج  على  املبني  والتقييم  املتابعة  هو  اأ�صا�صي  الأردنية حمور  التعليم  ملبادرة  التعليمي  النموذج  تطبيق  يواكب 
والو�صول اىل الأثر املرجو، وذلك بقيا�س موؤ�صرات الأداء لعملية التغيري التي ت�صاحب النموذج بدءًا من تركيب البنية التحتية التكنولوجية وو�صوًل لال�صتدامة 
يف التنفيذ. وتعتمد منهجية املتابعة والتقييم التي تنفذها املبادرة على الأ�صلوب الكمي اأو النوعي او كليهما بح�صب ما تتطلبه خ�صو�صية احللول والربجميات 

التعليمية التي يتم تطبيقها، وت�صتهدف عمليات التقييم جميع الأطراف املعنية يف جمتمع املدر�صة من طلبة ومعلمني واداريني.

وقد نهجت مبادرة التعليم الأردنية منذ انطالقها نهجا يعتمد على اجراء تقييم لأي جتريب وم�صروع تقوم بتنفيذه وم�صاركة النتائج والتو�صيات والتحديات مع 
�صركاء املبادرة ووزارة الرتبية والتعليم.وبال�صافة ملجموعة التقييمات التي نفذتها املبادرة خالل العام 2013 والتي ذكرت �صابقًا، فقد مت تنفيذ ما يلي:

إرشاد مهني

يعد الر�صاد املهني اأحد اأهم مكونات الربنامج والذي يكمل بفعالية رحلة املتدرب من خالل التوجيه  والدعم الذي 
يقدمه له اأحد الأ�صخا�س من ذوي اخلربة والنجاح  يف جمال عملهم.

الإعداد والبداية
املتدربون يف 

املدار�س/ الف�صل 
الأول

املتدربون يف 
املدار�س/ الف�صل 

الثاين

التدريب يف مواقع 
العمل

تدريب تقني 
متخ�ص�س
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.)MIS( نظام متابعة المعلومات
قامت مبادرة التعليم الأردنية مبواءمة نظام معلومات التنمية ديف انفو )DevInfo( اإىل نظام معلومات مبادرة 
اأداة لتنظيم  )MIS( والذي هو عبارة عن  )JEIinfo( وذلك عرب تطوير نظام متابعة املعلومات  التعليم الردنية 
البيانات وتخزينها وعر�صها بطريقة منظمة و�صل�صة مما ي�صهل تبادل البيانات على امل�صتوى الوطني والدويل، ويتيح 
       Key Performance Indicators )KPI( الرئي�صية  الأداء  موؤ�صرات  تتبع  عملية  املعلومات  متابعة  نظام 
وموؤ�صرات املخرجات/ النتائج ل�صبط ومتابعة الجناز يف م�صاريع وبرامج املبادرة قيا�صًا بامل�صتهدفات والأهداف.  

اأن�صطة التطوير وذلك بقيا�س جمموعة وا�صعة  يعد نظام متابعة املعلومات قاعدة بيانات ميكن من خاللها تقييم 
الأهداف  ملوؤ�صرات  بال�صافة  وامل�صاريع  الربامج  وموؤ�صرات  والوطنية  الدولية  املوؤ�صرات  فيها  مبا  املوؤ�صرات  من 
اأحد  اعتباره  على   )MIS( املعلومات  متابعة  نظام  ا�صتدامة  على  الردنية  التعليم  مبادرة  و�صتعمل  ال�صرتاتيجية، 
منتجات ق�صم املتابعة والتقييم يف املبادرة وذلك من خالل رفع الكفاءة املوؤ�ص�صية للعاملني يف املبادرة واملوؤ�ص�صات 

الأخرى التي ترغب بتطبيق النظام اأو مواءمته لينا�صب قواعد البيانات اخلا�صة بها. 
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مسح اتجاهات الطالب نحو ذاتهم ومدارسهم
)Pupils Attitude toward Self and Schools: PASS( 

قامت مبادرة التعليم الأردنية بال�صراكة مع جمموعة “جي األ “ التعليمية، بتطبيق جتريبي مل�صح اجتاهات الطلبة 
الطالب نحو  قيا�صا لجتاهات  يوفر  و اجتاهاتهم، مما  اأعمارهم  )PASS( على اختالف  نحو ذاتهم ومدار�صهم 
اأنف�صهم كمتلقني للتعليم، واجتاهاتهم نحو املدر�صة، و�صملت عينة التجريب 12 مدر�صة منها �صت مدار�س اإناث و�صت 
مدار�س ذكور على الطلبة يف ال�صفوف الثامن وحتى احلادي ع�صر، و�صملت العينة اأربع مدار�س من مدر�صتي، وكان 

عدد الطلبة الذين مت اختيارهم ع�صوائيا ع�صرين طالبًا من كل �صف.



نموذج مبادرة التعليم االردنية في المدارس التابعة لمبادرة “مدرستي”
الت�صالت  تكنولوجيا  لقطاع  التنفيذي  ال�صريك  املبادرة  اأ�صبحت  اإذ  اأعوام،  اأربعة  قبل  مدر�صتي  مبادرة  مع  مثمرة  �صراكة  الأردنية  التعليم  مبادرة  عقدت 
واملعلومات مع مبادرة مدر�صتي، المر الذي يهدف اإىل تطبيق النموذج التعليمي للمبادرة خارج املدار�س ال�صتك�صافية، ويف بقية املدار�س احلكومية يف كافة 

حمافظات اململكة، وكنتيجة لهذه ال�صراكة اأ�صبح منوذج مبادرة التعليم الأردنية مطبقا يف 76 مدر�صة حكومية تعمل فيها مبادرة “مدر�صتي”.

قّيم فريق املبادرة 260 مدر�سة يف مرحلة اطالق ال�صراكة  يف حني مت التو�صع يف 76 مدر�صة منها تقع يف ت�صع حمافظات هي: عجلون وجر�س و الزرقاء 
والعا�صمة والبلقاء والطفيلة والكرك و معان والعقبة، حيث مت اختيار هذه املدار�س وفقا ملعايري خا�صة قامت املبادرة بتطويرها واعتمادها لهذه الغاية ومنها 

البناء املدر�صي وال�صتعداد لدى الكادر التعليمي والداري فيها.

قامت املبادرة برتكيب 75 لوحا تفاعليا يف غرف �صفية متعددة الأغرا�س مبا يتفق مع النموذج التعليمي الذي مت ا�صتعرا�صه �صابقًا، ومت تزويد الألواح 
التفاعلية بجهاز عر�س وحا�صوب، وذلك لبناء بيئة تفاعلية تعزز قدرة الطلبة على الإندماج يف عملية التعليم والتعلم، وال�صتفادة الق�صوى من هذه التكنولوجيا 

يف العملية التعليمية.

كما وقامت املبادرة بتزيود 36 مدر�سة من ال 76 مدر�صة ب�صبكات انرتنت ل�صلكي بالتعاون مع اخلدمات الفنية للكمبيوترSTS ، اإذ مت تثبيت 413 نقطة 
و�صول لالنرتنت مع 59 م�صغل، فيما تولت مبادرة مدر�صتي م�صوؤولية الأعمال املدنية يف 29 مبنى متعدد الأغرا�س يف املدار�س التي ت�صم اأكرث من مبنى. اأما 
بالن�صبة لأجهزة احلا�صوب املحمولة؛ فقد زودت املدار�س مبا جمموعه 207 جهاز حا�صوب حممول، بالإ�صافة اإىل 103 جهاز عر�س ملنح املعلمني فر�صة الو�صول 

اإىل كافة اأ�صكال امل�صادر التعليمية املفيدة، وتفعيل م�صمون التعليم اللكرتوين داخل الغرف ال�صفية.

وعلى �صعيد خمتلف اأنواع الربامج التدريبية التي قدمتها مبادرة التعليم الأردنية؛ فقد ا�ستفاد 2115 معلم ومعلمة من التدريب مما مكنهم من توظيف 
خمتلف م�صادر التكنولوجيا املتوفرة والتفاعل معها، عرب اأحدث اأ�صاليب التعليم املتوافقة مع تكنولوجيا املعلومات والت�صالت، كما ومت تدريب 1165 معلما من 

76 مدر�صة، بالإ�صافة اإىل 89 م�صرفا من وزارة الرتبية والتعليم على ا�صتخدام الألواح التفاعلية الإلكرتونية وتوظيفها بطرق تدعم تعّلم الطالب.

وقامت املبادرة بتدريب 761 معلما من 66 مدر�سة على اإدارة التغيري حتت عنوان، “ور�صات  تطبيق النموذج التعليمي ملبادرة التعليم الأردنية”، وذلك 
حتى  نهاية العام 2013، وتلقى 189 معلما تدريبا يف مهارات القرن الواحد والع�صرين.

التوسع في نموذج مبادرة التعليم األردنية
وتعميمه وتفعيله في مدارس وزارة  التربية والتعليم
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مبادرة “مدرستي فلسطين”
عقدت مبادرة التعليم الأردنية �صراكة مثمرة مع مبادرة  “َمدَر�صتي فل�صطني” بهدف تطبيق منوذج املبادرة التعليمي وتعزيز بيئات التعّلم يف ع�صرين مدر�صة يف 

القد�س ال�صرقية تقع حتت اإ�صراف وزارة الأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات الإ�صالمية الأردنية.

املعلومات  لتكنولوجيا  الالزمة  التحتية  بالبنية  املدار�س  تزويد  التعليمية، من خالل  العملية  املعلومات يف  تكنولوجيا  الأردنية على دمج  التعليم  مبادرة  ركزت 
والت�صالت، وت�صهيل الو�صول اإىل املحتوى اللكرتوين واملهارات التقنية للكادر التعليمي وتوظيف ا�صرتتيجيات التدري�س احلديثة من خالل �صل�صلة من برامج 
التنمية املهنية، بالإ�صافة اىل متابعة العمل وتقييمه يف خمتلف مراحله، وبناء على الزيارات التقييمية التقنية التي قامت بها مبادرة التعليم الأردنية، للمدار�س 
الع�صرين عام 2010، مت  تطبيق عدد من اأ�صكال النموذج ا�صتنادا ملعايري الو�صع املادي والثقايف وال�صياق املوجود يف كل مدر�صة، على �صبيل املثال، تركيب نظام 

الألواح التفاعلية، يف مدر�صة البريوين، من ال�صف الأول وحتى الرابع. 

والألواح  التغيري،  واإدارة   ، املتمازج  التعليم  موا�صيع، من �صمنها   تدريبا متخ�ص�صا يف عدة  الأردنية  التعليم  مبادرة  نظمت  فقد  ؛  التدريب  �صعيد  على  اأما 
التفاعلية، وعقدت �صراكة مع موؤ�ص�صة روبيكون لتوفري املحتوى الإلكرتوين التفاعلي الذي اأعّدته ال�صركة، ومت تدريب املعّلمني املعنيني على التوظيف الفّعال لهذا 
املحتوى يف  مباحث الريا�صيات واللغة الإجنليزية والعلوم، وقد مت ا�صتكمال املرحلة الثانية من تدريب املعلمني وامل�صرفني على الألواح التفاعلية يف نهاية العام 

.2013

 يف العام 2013 مت تنظيم زيارة ا�صتطالعية  لـ 37 معلما، لالطالع على منوذج املبادرة املنّفذ يف عدد من املدار�س يف عمان، وا�صتملت الزيارة على ح�صور 
ح�ص�س يوّظف فيها املعلمني الردنيني الألواح الإلكرتونية واملناهج املحو�صبة بالإ�صافة اىل ا�صرتاتيجيات التدري�س املختلفة مثل التعلم التعاوين ومهارات البحث 
والتعلم امل�صتند على امل�صاريع، كما ومت تنظيم  زيارة ميدانية لـ 22 مدير وم�صرف من مكتب الرتبية يف القد�س ، حيث التقوا مع العديد من مدراء املدار�س املنّفذة 
للنموذج يف عمان وتبادلوا املعلومات واخلربات حول التفعيل الأمثل للتكنولوجيا يف التعليم. وزّودت املبادرة الوفد بور�صات عمل تتعّلق باإدارة التغيري والدور 

الفاعل لإدارة املدر�صة يف اإدارة املوارد التكنولوجّية مبا يخدم العملية التعليمية.
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التشاور والتواصل العالمي
اجراء �صل�صلة من تدريبات التطوير املهني للمعلمني

مت تو�صعة تدريب تطوير املعلمني لي�صل اإىل ليبيا وقطر وال�صعودية ولبنان.

 ليبيا ولبنان : مت تدريب املعلمني يف كال البلدين بال�صراكة  مع  �صركة مايكرو�صوفت، على مهارات القرن

الواحد والع�صرين، بالإ�صافة اإىل نظام نوافذ مايكرو�صوفت )Windows( داخل الغرف ال�صفية.

 قطر : مت تدريب املعلمني بال�صراكة مع  �صركة مايكرو�صوفت على مفهوم تفريد التعليم من خالل م�صروع

حا�صوب لكل طالب، بالإ�صافة اإىل تدريب على “وندوز 8” كجزء من التكامل الفعال للتكنولوجيا  يف التعليم.
ال�صعودية :  دربت مبادرة التعليم الأردنية املعلمني على ا�صتخدام اأجهزة تك�صا�س يف مواد العلوم والريا�صيات.
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قائمة بالمناسبات واالجتماعات 
والمؤتمرات التي شاركت بها المبادرة.

2012
• 	 E- Smart Jordan World Middle East Jordan موؤمتر

• 	 Expert Meeting on UNESCO Guidebook for موؤمتر
Developing National ICT

• 	Microsoft MEA Innovative Educational Forum منتدى

2013
• دورة تدريبية عن حا�صبات تك�صا�س- اململكة العربية ال�صعودية.	
• WISE- قطر.	

• موؤمتر العقول العربية- الأردن.	
• learning technologies MENA- دبي.	

• 	International Exhibition and Forum for Education  IEFE ملتقى
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الشركاء

•  وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 	

•  وزارة العمل	

• وزارة التربية والتعليم	

• وزارة التخطيط	

• 	USAID الوكالة االمريكية للتنمية

• مشروع التدريب والتشغيل الوطني 	

• صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني	

• مركز امللكة رانيا العبداهلل لتكنولوجيا التعليم 	

واملعلومات

• مؤسسة امللكة رانيا للتعليم والتنمية	

• صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية	

• املنظمة الدولية للشباب  	

• جمعية ادارة املشاريع	

• شركة مايكروسوفت	

• مديرية األمن العام-أكادميية األمن العام لتكنولوجيا 	

املعلومات واإلتصاالت

• كابيتال بنك	

• بنك املؤسسة العربية املصرفية	

• جامعة مؤته	

• جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية	

• شركة ميس الورد	

• مجموعة طالل أبوغزاله	

• شركة إيستارتا حللول البرمجيات 	

• اجملموعة املتكاملة للتكنولوجيا	

•  شركة احلوسبة الصحية	

• شركة استعالم لتكنولوجيا املعلومات	

• شركة أدوية احلكمة 	

• سوابح خلدمات املعلومات	

• شركة زين األردن	

•  اسكدنيا لتقنية املعلومات	

• مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني-محطات املعرفة	

• الشركة العامة للحاسبات	

• شركة أويسس 500	

• مجموعة املرشدون العرب	

• شركة الفارج االسمنت األردنية – الرشادية	

• شركة الباحث اإللكتروني 	

• شركة عقار إستيت	

• شركة البوتاس العربية م.م	

• الشركة املساندة خلدمات االسناد ومراكز االتصال 	

• شركة اإلدارة لشبكات احلاسوب	

• الشركة املثلى خلدمات البرمجيات	

• الشركة الشرقية للتطوير والتسويق	

• الشركة العاملية للمواصالت السلكية والالسلكية 	

للطيران 

• شركة البحار للصناعات املتعددة 	

• الشركة الفنية لتوطني التقنية 	

• شبكة الكمبيوتر الشخصي	

• جمعية شركات تقنية املعلومات واالتصاالت	

• شركة برومني االردن محدودة املسؤولية	

• شركة البئر السابع	

• جامعة الطفيلة التقنية	

• الشركة املتألقه للكمبيوتر واإللكترونيات	



• مؤسسة نهر األردن	

• اجلامعة الهاشمية	

• مديرية الدفاع املدني- إدارة اإلسعاف	

• املؤسسة االمريكية الشرق أوسطية خلدمات التعليم 	

والتدريب

• شركة الرافد العربي خلدمات التسويق	

• الهدهد 	

• 	Clicker - Crick Soft

• جلوبال نو مادز جروب	

• 	JP Sa Couto

• أدوات تكساس 	

• 	Oracle

• 	Positivo Informatico Brazil – E blocks

• مدرستي 	

• اخلدمات الفنية املتخصصة	

• دارا ألجهزة الكمبيوتر	

• كتاب 	

• 	Impero

• املنتدى االقتصادي العاملي 	

• األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 	

• 	CISCO

• كوالكوم 	

• 	PROMETHEAN

• إنتل التعليمية 	

• سمارت 	

• 	HP

• 	TRIBAL

• الدولية للحاسبات اآللية، إحدى الشركات الرائدة 	

املصنعة للكمبيوتر الواليات املتحدة

• 	UCMAS

• جامعة سالنتو 	

• 	 Sunflower•Learning

• 	 BETT Midlle East

• اجمللس األمريكي للتدريس اللغات األجنبية	

• 	 RosettaStone

• 	Nivio

• أوراجن 	

• روبيكون	

• املكتب التجاري جلمهورية الصني 	

• تقنيات منهاج التعليمية 	

• 	 Mathnasium

• كادر 	

• تكنولوجيا كاتب 	






