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نشكركم عىل املشاركة يف االستبيان بشأن النهوض بالتعلُّم التابعة ملبادرة »أكرب درس يف العامل«. 

املعلومات األساسية

كان لجائحة كوفيد-1٩ تأثرياً كبرياً عىل املدارس والطالب واملعلمني، وندرك أنَّ ذلك قد أرضَّ بعملية التعلُّم لحوايل 1,٦ مليار طالب بني عاَمْي 2٠2٠ و12٠22. وقد 

فتحت املدارس أبوابها بعد إغالٍق استمرَّ لعاَمنْي تقريباً، ما سنح الفرصة أمام الطالب واملعلمني وأولياء األمور وصانعي السياسات لالجتامع واملناقشة وإعاة تصوُّر 

نُظُم التعليم مبا ُيّكن جميع األطفال من االزدهار. 

ملاذا نُجري االستبيان؟

من خالل مشاركة الطالب يف هذا االستبيان، نأمل التعرُّف إىل ما يجول يف فكرهم يف ما يتعلَّق بالتعليم سعياً ملعرفة ما هو غرض التعليم من وجهة نظرهم وما 

هو شكل التعليم الذي يريدونه يف املستقبل. 

ه االستبيان؟ إىل َمن يتوجَّ

َم هذا االستبيان للطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني 1٠ و1٤ عاماً، وقد تكون هذه أوَّل مرة يُطلَب منهم فيها اإلجابة عن هذا النوع من األسئلة. قد يواجه  ُصمِّ

بعض الطالب صعوبًة يف اإلجابة عن األسئلة املطروحة يف االستبيان، لذلك يكنهم إكامله إّما عىل انفراد أو باملناقشة مع زمالئهم يف الصف. 

كم من الوقت يستغرق االستبيان؟

نتوقَّع أن يستغرق االستبيان ما بني 1٥ و2٠ دقيقة يك يتمكَّن كل طالب من املشاركة واإلجابة عىل انفراد. واللعبة متوفرة باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية 

واألردية واإلسبانية. يشارك األطفال يف اللعبة باختيار أي لغة يرتاحون إليها من اللغات املذكورة. 

ماذا يحدث للبيانات؟ هل ستظل البيانات مجهولة الهوية؟ 

يجب أن نطمنئ األطفال إىل أنَّ هذه اللعبة ال تنطوي عىل إجاباٍت صحيحة أو خائطة باملُطلَق، وأنَّ مشاركتهم يف هذا االستبيان مهمة ألنَّها تعطيهم فرصة للتعبري 

عن آرائهم من دون اإلفصاح عن أسامئهم، إذ ال ُيكن تعقُّب اإلجابات للوصول إىل اسِم كّل طالٍب عىل ِحدة. كام أنَّ إجراء هذا االستبيان لن يؤدي إىل الحكم 

عىل املعلمني أو عىل زمالئهم، بل هو وسيلة لالستفسار عن الغرض من التعليم من وجهة نظر األطفال حول العامل، وعن تجربتهم التعلُّميَّة يف خالل جائحة 

كوفيد-1٩ ورؤيتهم ملستقبل التعليم. 

هل أحتاج إىل االتصال بشبكة اإلنرتنت للمشاركة يف االستبيان؟

نعم، يحصل املستخدم النهايئ عىل عنوان URL للوصول إىل اللعبة، يك يتمكَّن من الوصول إىل االستبيان من الهاتف املحمول/الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر 

املكتبي. 

هدفنا...

نريد أن نوفِّر لألطفال والشباب منّصًة ملشاركة آرائهم يك يتمكَّنوا من املساعدة يف تغيري التعليم لألفضل. ونطمح إىل العمل جنباً إىل جنب مع عدٍد كبريٍ من 

املنظامت مثل اليونيسف واليونسكو ومنظمة التعليم للجميع )Teach for All( ملشاركة مجموعات البيانات املتعلقة باألطفال مع صانعي السياسات العامليني 

لالستفادة من آراء الطالب لنقرتَب خطوًة من تحقيق الهدف العاملي رقم ٤: تعليم جيد للجميع. 

شكراً جزيالً!

 lesson@project-everyone.org إذا كانت لديكم أية أسئلة أو تعليقات حول االستبيان يُرجى إرسال بريد إلكرتوين إىل 

  @theworldslesson :أو التواصل معنا عىل وسائل التواصل االجتامعي

شكراً جزيالً عىل وقتكم ودعمكم.

 1 السيد ماثيو بروسارد، والسيدة جيسيكا بريجامن )2٠21(. حالة أزمة التعلُّم العاملية: الطريق إىل التعايف، تقرير مركز إينوشينتي لألبحاث

https://www.unicef-irc.org/publications/1361-the-state-of-the-global-education-crisis-a-path-to-recovery.html

https://www.unicef-irc.org/publications/1361-the-state-of-the-global-education-crisis-a-path-to-recovery.html
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نهجنا املقرتح الستكامل االستبيان

نبدأ بطرح بعض األسئلة الكبرية واملفتوحة عىل الطالب والتي ال تنطوي عىل إجابة 
صحيحة أو خاطئة باملُطلق.

عندما ينتهي جميع الطالب من املشاركة يف اللعبة، نسألهم كيف يشعرون وما إذا كان هناك أي 
سؤال مل يفهموه.

نسمح للطالب باملشاركة يف اللعبة عىل انفراد ونجيبهم عن أي استفساٍر لديهم بشأن املفردات.

ملواصلة االستبيان، نضع الطالب أمام تحدٍّ عميل حيث نطلب منهم إجراء محادثة مع أولياء أمورهم أو القامئني عىل رعايتهم يف 
املنزل ملعرفة ما هو الغرض من الذهاب إىل املدرسة والتعليم من وجهة نظرهم. هل يفكر الجميع يف املنزل باألسلوب نفسه أم 
بطريقٍة مختلفة؟ نطلب من التالميذ تسجيل شّتى األفكار املختلفة وإحضارها إىل الصف يف املرة املقبلة لالستفاضة يف مناقشتها.

نرشح للطالب:

لديكم اليوم فرصة ملشاركة أفكاركم وآرائكم بشأن التعلُّم والذهاب إىل املدرسة. إنَّه نشاٌط يشارك فيه عدٌد كبريٌ من 
األطفال يف جميع أنحاء العامل! يهدف هذا النشاط إىل متكني املنظامت الكبرية مثل األمم املتحدة من فهم آرائكم بشأن 
التعلُّم والذهاب إىل املدرسة، ومساعدتنا عىل تحسني تجربة التعلُّم يك نتمكَّن من تحقيق الهدف العاملي رقم 4: تعليم 

جيد للجميع. 

نطَّلع عىل األسئلة الثالثة األوىل معاً لنتعرَّف عىل أنواع األسئلة واإلجابات. نتأكَّد من أنَّ الجميع يفهم معنى عبارة 
»مجهول الهوية« 

نختار عدداً قليالً من الطالب ملناقشة األفكار وربط أحدها باآلخر ومشاركتها

ما الفرق بني مفهوم »التعليم« 
ومفهوم »التعلُّم« من وجهة نظركم؟

ملاذا نذهب إىل املدرسة برأيكم؟
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كيف يُشارك الطالب يف هذا االستبيان؟ 

هناك ثالثة خيارات: 

هذا الخيار يعني أنَّ الطالب سيتَّصلون بشبكة اإلنرتنت طوال الوقت أثناء املشاركة يف االستبيان 

https://client.playverto.com/wll/goal4 :1. نرسل رابط االستبيان إىل الطالب

2. يحدد الطالب لغتهم املفضلة باستخدام القامئة املنسدلة يف الزاوية العلوية اليُمنى ويختارون املشاركة يف االستبيان بشكٍل فردي

3. يشارك الطالب يف االستبيان إىل حني إكامله 

1. أوَّالً، نتَّصل بشبكة اإلنرتنت لتنزيل االستبيان عىل الجهاز اللوحي / الهاتف املحمول بالنقر فوق النقاط الثالث يف الزاوية العلوية اليرُسى من الشاشة 

2. بعد تنزيل االستبيان، يكننا أن نقطع االتصال بشبكة االنرتنت 

3. نشارك الجهاز اللوحي / الهاتف املحمول مع الطالب يف الصف ليك يتمكَّنوا من اإلجابة عن األسئلة يف االستبيان

الخيار 1: املشاركة عرب االتصال بشبكة اإلنرتنت

الخيار 2: املشاركة من دون االتصال بشبكة اإلنرتنت
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٤. عندما ينتهي الطالب من اإلجابة عن األسئلة، يتمكَّن من إضافة العٍب جديد بالنقر فوق »+العب« )عىل النحو املُبنيَّ أدناه( أو إعادة رفع الصفحة، وهكذا 

يتمكَّن الطالب التايل من املشاركة يف اللعبة 

٥. عندما ينتهي جميع الطالب من املشاركة، ننقر فوق النقاط الثالث نفسها ونشاهد عدد االستبيانات التي يجب رفعها 

٦. ننقر عىل زر املزامنة

7. عندما ننتهي من رفع جميع البيانات إىل قاعدة بياناتنا، تتمُّ إزالتها من الجهاز. 

https://www.loom.com/share/150e1e2d918940c8823194e66db02539 :نقدم فيام ييل رشحاً بالفيديو للتجربة من دون اتصال بشبكة اإلنرتنت

1. نطبع االستبيان الذي يتألَّف من صفحة واحدة - )انظر أدناه(

2. نوزّع االستبيان عىل الطالب يك يجيبوا عن األسئلة 

3. نلتقط صورة لكل نسخة ورقية من االستبيان بواسطة جهاٍز محمول  

https://client.playverto.com/wll/paper-based-upload :٤. نرفع صور النُّسخ الورقية الخاصة بالطالب إىل الرابط التايل

مالحظة: نحتاج إىل االتصال بشبكة اإلنرتنت يك نتمكَّن من رفع الصور

٥. بعد رفع الصورة األوىل، ننقر عىل زر »التايل« لنضيف صوراً متعددة يف نفس الصفحة حيث ننقر علر زر »إضافة استبيان آخر« عىل النحو املُبنيَّ يف ما ييل:

كيف يُشارك الطالب يف االستبيان )تابع(

الخيار 3: إجراء االستبيان باستخدام النسخ الورقية

https://www.loom.com/share/150e1e2d918940c8823194e66db02539
https://www.loom.com/share/150e1e2d918940c8823194e66db02539
https://www.loom.com/share/150e1e2d918940c8823194e66db02539
https://client.playverto.com/wll/paper-based-upload
https://client.playverto.com/wll/paper-based-upload
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ع عل الطالب ورقة االستبيان املطبوعة التي تُوزَّ


