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 –بحث لمبادرة "إنشاء بيئة تعلُّم جديدة" 

 صحيفة معلومات المشارك

أسباب إجراء البحث وما الذي  معرفة نود أن ندعوك للمشاركة في دراستنا البحثية. قبل أن تقرر المشاركة أو عدم المشاركة، من المهم 

سيترتب على مشاركتك فيه. يُرجى تخصيص بعض الوقت لقراءة هذه المعلومات ومناقشتها مع اآلخرين إذا كنت ترغب في ذلك. وإذا 

كان هناك أي شيء غير واضح، أو إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على 

NewLearning@etf.europa.eu. 

 الغرض من البحث

الهدف من بحث مبادرة "إنشاء بيئة تعلُّم جديدة" هو االستفادة من خبرات المعلمين والمتعلمين وغيرهم من المشاركين في الممارسات 
تحسين عمليتي التعليم  المبتكرة في مجال التعليم والتعلم. حيث يُنظر إلى الممارسة على أنها مبتكرة إذا تبنَّت نهًجا/نشاطًا جديدًا مع توقع

 والتعلم ونتائجهما.
 

 ستستخدَم البيانات التي تم جمعها لإلجابة عن األسئلة البحثية التالية:
 

  التي تفسر نجاح هذه  العواملما االبتكارات في مجال التعليم والتعلم التي تسهم في تحسين تجارب التعلُّم ونتائجه وما

 االبتكارات؟

 البتكارات في مجال التعليم والتعلم وتطويرها وتنفيذها واستدامتها واالستفادة منها على نطاق أوسع؟ما العوامل التي تيسر ا 
 ما العوامل التي تعوق االبتكارات في مجال التعليم والتعلم وتطويرها وتنفيذها واستدامتها واالستفادة منها على نطاق أوسع ؟ 

 هل يجب علّي المشاركة؟

 موافقتك من خالل ملء نموذج الموافقة عبر اإلنترنت اعالن تعدُّ مشاركتك في هذه الدراسة طوعية تماًما. إذا قررت المشاركة، فعليك 

 االنسحاب في أي لحظة دون إبداء أسباب. مع امكانية

 ماذا سيترتب على قرارك المشاركة؟

سيتم إجراء البحث على مرحلتين. إذا وافقت على المشاركة، فستشارك في بعض أو كل األنشطة التالية، وربما بعض األنشطة األخرى 

 .يمكن اقتراحها واالتفاق عليهاالتي 

 

 :تتصمن المرحلة األولى )للمعلمين فقط(

 استبيان قصيرعبر اإلنترنت 

 والتخطيط للبحث جلسة استكشافية للتعرف على ممارساتك وفهمها 

 

 ذوي الصلةالمعلمين والمتعلمين وغيرهم من  بالتنسيق معمجموعة مختارة من األدوات التالية ب ستضمن االستعانة المرحلة الثانية:

 :مثل

 مالحظات 
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 استبيان 

 مقابلة شخصية الستجداء التقاط صور 

 المجموعات البؤرية(مجموعات التركيز( 

 سجل/دفتر يوميات 

  اتم االتفاق عليهي وسيلة أخرىأي. 

 

ذوي المعلمين والمتعلمين وغيرهم من  أيضا بالتنسيق معمختارة من األدوات أخرى مجموعة استخدام ستضمن المرحلة الثالثة: 

 :مثل الصلة

 جلسة تأمل 

 تقييم ذاتي 

 استبيان 

 مجموعات تركيز/مقابالت شخصية 

 

 .االستعانة بهااألدوات التي سيتم  المشاركين على سيتم االتفاق مسبقا معبالنسبة للمرحلتين األولى والثانية، 

 ما السلبيات والمخاطر المحتملة للمشاركة؟

األنشطة  تسببأال ال يتوقع ال يتوقع وجود سلبيات للمشاركة في البحث. سيتطلب األمر استقطاع بعض من وقتك للمشاركة في البحث. 

 أي إجهاد أو إزعاج.

 لمشاركة؟التي ستعود على من  ما الفوائد 

 

 بالنسبة للمتعلمين:

 .هذه فرصة سانحة لمشاركة آرائك حول تجارب تعلمك 

 .المساعدة في زيادة تحسين عملية التعليم والتعلم 

 

 :ذوي الصلةوغيرهم من والعاملين في مجال التدريس بالنسبة للمعلمين

  إلى اإلنجليزية والروسية.إمكانية ترجمة ذلك وصف تفصيلي لممارسات التعليم والتعلم باللغة الرسمية لبلدك، باإلضافة إلى تطوير 

  شبكات المؤسسة األوروبية  دول االتحاد األوروبي والبلدان الشريكة لالتحاد من خاللفي بلدك، وكذلك في ممارسات التعلم تعميم

 مجتمع المعلمين المبدعين التابع للمؤسسة والشبكات الدولية األخرى.للتدريب، باإلضافة إلى 

 جزًءا من أنشطة تعميم الممارسات المبتكرة لمبادرة "إنشاء بيئة تعلُّم جديدة".باعتبارها دراسة الحالة  إمكانية تضمين 

  ديدة".أبحاث مبادرة "إنشاء بيئة تعلُّم ج ضمن إمكانية دراسة ممارستك الخاصة بطريقة منظمة 

 مواصلة تحسين هذه  واالستفادة من أسئلتك وتعليقاتك من اجل ممارساتك بالتعاون مع خبرائنا دراسة وتطبيق إمكانية وضع خطة بحثية ل

 .المشابهة ذات الصلة تجارب الالممارسات ومعرفة المزيد عن 

  من  مساحة البحثية المستخدمة في الدراسة دواتجمع البيانات والتحقق من صحتها للتعبير عن احتياجات فريقك، تتيح األمن خالل

 التأمل والمناقشة والتي يمكن أن تقدم رؤًى وأفكاًرا جديدة أو تدعم االتجاهات المتبعة.
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 ماذا لو حدث خطأ ما؟

كما البحث، يمكنك االتصال بأي من أعضاء فريق البحث. وإذا شعرت أنه لم يتم التعامل مع شكواك  بخصوصإذا كانت لديك شكوى 

( أو مدير uden@etf.europa.eu-Jolien.vanينبغي، يمكنك االتصال برئيس فريق البحث في المؤسسة األوروبية للتدريب )

 (.galyna.terzi@etf.europa.euالمشروع )

 ؟هويتيتكون مشاركتي سرية وبدون الكشف عن هل س

سيتم الحفاظ على السرية جميع المعلومات التي سنجمعها أثناء البحث. ولن يتم اإلفصاح عن مصدر البيانات. سيتم طمس وجوه 

بتنا في نشر األشخاص في الصور أو مقاطع الفيديو ألغراض البحث. ولن يمكن تحديد هويتك في أي تقارير أو منشورات. في حالة رغ

صورة أو مقطع فيديو كجزء من إحدى النشرات التي نصدرها، فسنطلب اإلذن للقيام بذلك من جميع األشخاص الذين يمكن تحديد 

 هويتهم في الصورة أو في الفيديو.

 النتائج؟كيف ستتم االستفادة من 

لدراسة حالة ممارستك المبتكرة في عملية التعليم والتعلم. حيث يمكنك استخدام هذا الوصف لعرض ممارساتك  سوف يتم تطوير وصف

كما وتعميمها، كما ستعممها المؤسسة األوروبية للتدريب ومؤسسات االتحاد األوروبي ودوائر المفوضية األوروبية ذات الصلة. 

 بغرض نشره. أوسع نطاقًا وصف دراسة الحالة أيًضا إلجراء تحليلسيُستخدم 

 معلومات إضافية وبيانات االتصال

 مؤسسة إنسايت:

 janice.richie@gmail.comجانيس ريتشاردسون )رئيس فريق البحث(: 

 

 مركز عوالم المستقبل:

 marcus.hallside@innovativecompliance.comماركوس هالسايد )مدير المشروع(: 

 

 المؤسسة األوروبية للتدريب:

 uden@etf.europa.eu-Jolien.vanجوليان فان أودن )منسقة مكون البحث في  مبادرة إنشاء بيئة تعلُّم جديدة(: 

 galyna.terzi@etf.europa.euجالينا ترزي )مديرة المشروع(: 
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