
مقتطفات حول 
ورشة عمل اإلصالح

نامجنا "لنبدأ حوار التعليم"  ة ل� 
ناقشت ورشة العمل الخامسة وا��خ�

 التعليم.

موضوع ا��ص�ح  �



. وهذه المرة طلب الدكتور تيمو، مي� ورشة  � 
حيب بالمشارك� بدأت ورشة العمل كالعادة بال��
نامج. تحدث  ونه للناس عندما يسألونهم عن ال� ء واحد سيخ� 
� مشاركة ̈© 
العمل، من المشارك�


 يتخذونها نحو 
�ªنامج، وعن الخطوات ال المشاركون حول نظرتهم للتغي�
 ضمن إطار هذا ال�

تحقيق التغي�
 المطلوب للوصول إµ التعليم الذي نطمح إليه، كما أكدوا ع² أن النجاح يبدأ 
ة. 
بخطوات صغ�

الترحيب 
بالمشاركين



 

أطلع المشاركون ¹̈كاءهم من الورشة السابقة عن تقدمهم  �


 المرة السابقة.
تنفيذ التعهد الذي قطعوه  �

تمرين 
"أتعهد بأن..."



تحدث الدكتور تيمو عن نظرية التغي�
 وكيف أن التغي�
 يتم بناًء ع² 
 µمن القمة نزوً� إ 

 يبدأ فيها التغي�

�ªهي ال µالمنهجية ا��و : � 
منهجيت�
 µمن القاعدة صعوًدا إ 

 يبدأ فيها التغي�

�ªالقاعدة، والمنهجية الثانية هي ال

 فعالية هذه النظرية 

�  
� التفك� 
القمة. وطلب الدكتور تيمو من المشارك�
وإيجابياتها وسلبياتها، ومن ثم اتفق المشاركون ع² أن أفضل طريقة لتحقيق 

كة.  � والحصول ع² رؤية مش�� 
� المنهجيت� 
التغي�
 هي بالجمع ب�

� كيف يتم تحديد وبناء السياسات الحكومية  
وّضح الدكتور تيمو للمشارك�

 وضع السياسات 


 فنلندا. وكيف أن آ�ف الناس يشاركون  �
للتعليم  �

� والجهات المعنية ع² حد سواء. 
بوي� الحكومية للتعليم من ال��

نظرية التغيير



، وكيف يجب أن تجتمع  
تحدث الدكتور تيمو عن العناÌ ال�زمة لتحقيق التغي�
: الرؤية، المهارات، الحوافز، الموارد، خطة  
خمسة عناÌ رئيسية لتحقيق التغي�

العمل. وهذه العناÌ جميعها بنفس الدرجة من ا��همية، وأن غياب أي عنÎ منها 

 الوصول إµ التغي�
 المنشود.

يؤدي إµ خلل  �

إدارة التغيير 



 � 
ورة وجود توافق ب� �Ìتحدث الدكتور تيمو، مي� الورشة، عن الرؤية و
الرؤية والخطوات المتخذة لتنفيذها، وكيف يجب أن تكون هذه الخطوات 

ورة أن تكون  �Ì ²موجهة نحو تحقيق الرؤية. وأكدت آنا، مي�ة الورشة، ع

 نحققها. ثم استعرض 

�ªنجازات ال الرؤية أوسع وأعم لتشمل جميع ا��
الدكتور تيمو أمثلة عن رؤية ¹̈كات ومؤسسات واتحادات مختلفة، وطلب من 

رؤية برنامج 
"لنبدأ حوار التعليم"

� مناقشتها وتقييمها من حيث قوتها أو ضعفها. عمل المشاركون  
المشارك�
نامج ومناقشها، ومن  بعد ذلك ضمن مجموعات من أجل صياغة رؤية لل�

 اتفقت عليها. وبعد ذلك، ناقش 

�ªثم استعرضت كل مجموعة الرؤية ال
نامج وهي: "تعليم  كة لل� المشاركون جميع الرؤى وخرجوا برؤية مش��

." � � فلسط��
ملهم ونوعي ومرتبط بالسياق المح�� والعالمي ��




 ورشة العمل إµ نفس مجموعات الهاكاثون للخروج بأفكار حول 
ُقّسم المشاركون  �


 فنلندا، ولكن هذه المرة كانت لدينا معلومات 

 حددناها  �

�ªالتعليم ضمن المحاور ال
نامج. 
 يتناولها ال�

�ªأك̈� وفكرة أوضح حول المحاور الخمسة ال

الهاكاثون



� ا�عتبار  
ُقّسم المشاركون إµ مجموعات لصياغة التوصيات آخذين بع�

 خرجوا بها خ�ل 

�ªتوصلوا إليها ومستفيدين من ا��فكار ال 

�ªالرؤية ال

 

�ªنامج ال 
 نهاية ورشة العمل بتوصيات ال�

الهاكاثون. وخرج المشاركون  �


 ٢٦ نيسان 
نامج "لنبدأ حوار التعليم"  � 
 الحفل الختامي ل�

أعلن عنها  �
٢٠١٨. ل�ط�ع ع² التوصيات، يمكنك زيارة الرابط 
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