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إطالق جائزة التعلم والتدریس المبتكر  

ي مجال  ف
ي إطار مبادرة "التعلم والتدريس المبتكر" ، فتحت مؤسسة التدريب األوروبية دعوة لجمع التطبيقات المبتكرة  ف 

ي  التدريس والتعلم. تهدف الدعوة إىل تسليط الضوء وتحفي     
ي تدعم ديناميكيات التعلم الجديدة والت 

ممارسات التدريس الت 

ي وخارجها.  ي منطقة االتحاد األوروب 
 يمكن أن تكون بمثابة مصدر إلهام للمعلمي   والمدربي   وصانعي السياسات ف 

ي تم جمعها عىل  مساحة الويب الخاصة بمجتمع
جميع    للمعلمي   المبتكرين ، وسيتم منح   ETFسيتم عرض التطبيقات الت 

 لمساهمتهم.  

ً

 التطبيقات المؤهلة شارة مفتوحة تقديرا

ي تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم دولية( لحضور فعالية  
 ETF Learningستتم دعوة التطبيقات العشر األكير ابتكاًرا )الت 

Innovation Event    ي نوفمي
ي تورينو ، إيطاليا ، ف 

 .  2022ف 

جائزة االبتكار.  ETF Learning 2022ممارسات وسيتم منحها جائزة  خالل هذا الحدث ، سيتم اختيار ثالث

2022يوليو   22باب المشاركة مفتوح حت   



ما الذي نبحث عنه؟ 

 : ي
نحن نبحث ، عىل سبيل المثال ، عن التطبيقات الت 

 تقوم عىل مناهج تربوية حديثة  -

 تدعم االختالف وتتالءم مع احتياجات المتعلمي     -

ي التدريس والتعلم تستخدم  -
 التقنيات الرقمية ف 

 تعزز االندماج االجتماعي للمتعلمي    -

ي مجال التخصص  -
تربط محتوى المقررات بالدراسات والبحوث والتطورات الحديثة ف 

 تطور مناهج التدريس  -

ي بناء مهارات ومعارف جديدة  -
تساهم ف 

اتيجيات التقييم الحديثة - تطبق اسي 

ي  ي 
ي المستمر ،  مكن طرح تطبيقات ف 

ي األوىلي ، تعليم الكبار ، التطوير المهت 
بيئات تعليمية مختلفة: التعليم والتدريب المهت 

العمل.  عىل  القائم  التعلم   ، الرسمي  غي   التعلم   ، العاىلي  التعليم 

كيف ستستفيد؟ 

مؤسسة تقديرا البتكاراتهم وسيتم عرض تطبيقاتهم عىل  موقع   Open Badgeسيحصل جميع المرشحي   عىل   -

 التدريب األوروبية عىل الويب 

ستتم دعوة المرشحي   العشر األكير ابتكاًرا )الذين يتم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم دولية( لحضور فعالية التعلم-

ي نوفمي  
ي تورينو بإيطاليا ف 

. 2022والتدريس المبتكر التابع لمؤسسة التدريب األوروبية ف 

 ألفضل ثالث تطبيقات    2022 لعام لالبتكار التعليمي   ETFستمنح جائزة   -

ي منشورات مؤسسة التدريب األوروبية.  -
 سيتم نشر أفضل قصص ف 

كيفية التقديم؟ 

نت يجب إكمال    .online submission form طريقة المشاركة سهلة وبسيطة وال تتطلب وقتا. أكمل نموذج التقديم عي  اإلني 

 الدوىلي للتطبيقات
ية للسماح بالنشر  النموذج باللغة اإلنجلي  

 1بتوقيت وسط أوروبا(.  23:59)الساعة  2022يوليو  22الطلبات حت  يتم استالم 

ممارسة.  لكل  منفصل  طلب  نموذج  تقديم  فيجب   ، تطبيق  من  أكير  تقديم  ي 
ف  ترغب  كنت  إذا 

تحتاج إىل  مساعدة؟ هل 

عىل:   بنا  االتصال  يرج    ، التقديم  مع  فنية  مشاكل  وجود  حالة  ي 
وف  المعلومات  من  -etf.educatorsلمزيد 

community@stepseurope.it. 

ي تشارك فيها روسيا وبيالروسيا حالًيا. وبالتاىلي لن يتم اعتبار   1
ي ، تم تعليق جميع األنشطة الت  ي أوكرانيا ، تماشيا مع موقف االتحاد األوروب 

بسبب الرصاع ف 

ي تلك البلدان
 الممارسات المقدمة من قبل مواطت 

https://forms.office.com/r/M3C0AVvFgX



