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مقدمة.1
واإلدماجالمجتمعيالتكاملفيالمساھمةھو+Multiplusلمشروعالعامالھدفكان

التواصلأسالیبتعزيزخاللمنالعرقیةواألقلیاتللمھاجرينوالثقافياالجتماعي
فيوالمطالبواالحتیاجاتالمواردفياألساسیةالمجتمعیةالبصیرة)ونقالالحواري

االجتماعیةالظروففياألقلیاتمواطنيبیناألساسیةالبصیرةب)،األقلیاتمجتمعات
والمشاركةالديمقراطیةبالقیمواالعترافالحواريالتواصل)كذلكوالثقافیةواالجتماعیة

المجتمعیة النشطة.

األسالیبواختبارتطويرعلىاألھدافھذهعلى+MultiPLUSمشروعيركزأوالً:
الجسربناءفعالةكوسیلةالحواريالتواصلوتأھیللتحسینالمبتكرةالتعلیمیةواألدوات

عبر مجتمع األغلبیة واألقلیات في أوروبا.

"مولتیبلیرر"يسمىلمنالخاصوالتدريبوالتجنیدالمنھجیةالجھودإلىباإلضافةثانیًا:
مفھومالمشروع.فيوالمبتكرالمركزيالعنصرالنشر)سفراءالدنماركفي(يسمى

بینووسطاءجسوركبناةيعملونالذينلألشخاصوتصورجديدنھجھوالمضاعف
منالعرقیةاألقلیاتومجتمعات-ناحیةمناألغلبیةمجتمعفيوالسلطاتالمؤسسات

يكونأنالمتوقعمن-النشرسفراءالدنماركیةباللغةھكذاأو-مولتیبلیررأخرى.ناحیة
أنفسھمھمألنھم،والوسیطالتواصليالدوربھذاللقیامخاصةمسبقةمتطلباتلديھم

لديھم جذور في مجتمعات األقلیات المحلیة.
يتعلقعندماشخصیةوخبرةعمیقةمعرفةلديھماالتصالسفراءأنالرابطةھذهتعني
فیماوالتوقعاتوالمطالبواالحتیاجاتالمكتوبةغیروالقواعدوالمحظوراتبالمعايیراألمر

يكون،نفسهالوقتفيالمحلي.المجتمعفيالتواصلیةوالممارساتبالتقالیديتعلق
مجتمعفيوالثقافیةوالسیاسیةاالجتماعیةبالظروفجیدةدرايةعلىاالتصالسفراء

يمكنالتيوالنشراالتصاللعملیةمحفزاتالنشرسفراءيكونأنيمكن،لذلكاألغلبیة.
نقطةھناك،ذلكومعالماء.فيالحلقاتمثلالصلةذاتاالجتماعیةالمعرفةتنشرأن

المعلوماتوالتبادلالمساواةمبادئعلیھاتعتمدالسفیروظیفةأنوھيأيًضامھمة
قوة التواصل.الحوارواآلراء عبر مجتمع األغلبیة واألقلیات عبر من

لسفراءاألوجهمتعددةترقیةبینالجمعھو+MultiPLUSمشروعمنالغرضللثالث:
فيالمحلیة.األقلیاتمجتمعاتفيجديدةوحواريةتواصللطرقواختبارھمالنشر

المعرفیةاالحتیاجاتحولالحوارتسھیلاالتصاللسفراءيمكن،ھذهاالختبارأنشطة
والرسائل لمجتمع األغلبیة التي يجدھا مواطنو األقلیات المحلیة مھمة وذات صلة.

ھوكما،متماسكةتطويرعملیةفيالثالثةالجوانبھذه+MultiPLUSمشروعيوحد
:1الشكلفيموضح



الخطوة األولى
سفراءبیناالحتیاجاتتحلیلأولیةخطوةللمشروعIO1أنشطةتضمنت،أولىكخطوة
يتعلقفیماالمنھجیةواحتیاجاتھمالفعلیةمعرفتھمتوضیحبھدفالمحتملینالنشر

أولتنفیذتم،االحتیاجاتتحلیلنتائجعلىبناًءوالحوارية.والتواصلیةالتربويةباألسالیب
قبلمنتعیینھميتمالذين،النشرلسفراءتدريبيبرنامجاألوليالدعملتطويرطريقة

ومرحلةھذهاإلعدادمرحلةمنالمواردالخمسة.الشريكةالبلدانفيشريكةمنظمةكل
التطوير األولى ھي:

جماعيبشكليعالجالذي،الموجز)التقريريسمى(مااالحتیاجاتتحلیلتقريراألول●
بحًثاالمستعرضالتحلیلتقريريقدمللشراكة.المحلیةاالحتیاجاتتحلیالتنتائجويلخص

للشركاءالمحليالتوظیفمنعامةواستنتاجاتمحددةنتائجذلكفيبما،مكثًفا
السفراءتعريفملفاتفيواالختالفالتشابهأوجهأوصافإلىباإلضافة،النشرلسفراء

بدوريتعلقفیماالوطنیةالتدريباحتیاجاتتوضیحإلىباإلضافة-الشريكةالبلدانعبر
سفراء النشر ("مولتیبلیرر").

منالنتائجأساسعلىوُنفذلهمخططھوكماالتوعیة،لسفراءالتعلیميالبرنامج●
تحلیل االحتیاجات األولیة وإعداد التقارير.

منواسعةبمجموعةيمرونالذينالوساطة،لسفراءالتعلیمیةالطريقةدلیلالحاضر●
مجتمعاتبینالجسوروبناءكسفیرالعملفيالستخدامھاالعملوأسالیبإجراءات

األغلبیة واألقلیات.

جماعيبشكلتركزالتيوالتدريسالتعلمموادإلىإشاراتمعاألدبكتالوجشامل●
أدبإلىالكتالوجينقسموالشمول.التكاملإلىباإلضافةالحواروطرقالتواصلعلى

األلمانیةأي+،MultiPLUSمشروعفيالمعنیةالوطنیةباللغاتومواداإلنجلیزيةباللغة
واإلسبانیة واإليطالیة والسلوفینیة والدانماركیة.

الخطوة الثانیة
عملیةشمالفيبنشاطالنشرسفراءالالحقةIO2مشروعأنشطةتضمنتثانیة،كخطوة
فيالھدفكانذلك،معبالتوازيالعمل.ورشمنسلسلةعلىبناءالمنھجيالتطوير

والتواصلیةوالحواريةالتربويةاألسالیبوتوثیقوجمعتطويرمواصلةھوالشريكةالبلدان
وھي:،IO2مواردألھماألساسمًعاشكلتوالتيالمناسبة،

تعلیمیًادوًرايلعبونالذينالفاعلینمنوغیرھماالتصاللسفراءالخالصةطريقةو●
تمالثقافات.بینوالسیاقاتاالجتماعاتفيوالوسطاءالجسوربناةمثلمماثالًتواصلیًا
أنسباختیارفياالتصالسفراءدعميمكنھابحیثموضوعيبشكلالخالصةتنظیم

طرق االتصال والعمل التربوي في سیاقات مختلفة.



خطوة ثالثة
استخدمحیثتعلیمیة،عملورشمنأخیًراللمشروعIO3أنشطةتألفتثالثة،كخطوة
نشرعلىللعملالسابقةالمشروعمراحلمنوالحواريةالتواصلیةالمعرفةالنشرسفراء

والیقین-التمییزومكافحةالفرصوتكافؤاإلنسانوحقوقالحريةمثلمجتمعیةمواضیع
القانوني والديمقراطیة، إلخ. الموارد من ھذه المرحلة ھي:

بالسفراءالخاصةالنشرأنشطةنشروكذلكالسفراءلنشرتدريبیةمحليبرامج●
للمشاركین من بیئات األقلیات المحلیة.

الحريةمثلمجتمعیةمواضیعحولوالحوارللتواصلبأفكارالمعرفةكتالوجأوروبیة●
وحقوق اإلنسان وما إلى ذلك.

وحقوقالحريةمثلموضوعاتنشرحولتعلیمیةتربويةتأمالتمعالخبرةكتالوجأوروبیة●
اإلنسان وما إلى ذلك.

الشامل+MultiPLUSمشروعمنالتعلیمیةالمواديجعلمما،رقمیةمنصةاوروبي●
متاحة كمصادر مفتوحة.

ھیكل الكتیب1.1
والتيالتالیة،للمراحلوفًقاالحاليالتعلیمیةالطريقةدلیلتنظیمتمالخلفیة،ھذهعلى

تتمیز بعملیة النشر الشاملة:

مرحلة التحضیر●
مرحلة التطوير●

مرحلة التنفیذ●
مرحلة التقییم.●



المعلوماتمن-المضاعفالتعلیميالمنھج.2
واألدواتاألسالیبخاللمنالتواصلإلى

الحواریة

مقدمة2.1

"IO1تدريبيعززMULTIPLIERSاألساسيمنحھمسوف؛التدريسومھارات
ينفذونھاالتيالعملورشفيوالمنھجیةالتعلیمیةوالتقنیاتالمبادئلتضمین
المھنیةالجوانبمنالعديدفيھممتعددون...المھاجرينمجتمعاتفيبانتظام

لتعزيزاألدواتمنبمزيدMULTIPLIERSتزويدنھجنعتبرنحنأنشطتھم.في
إعطاءيتمالتأثیر.عالیةقیمةذاابتكاًراباعتبارهأعمالھماستدامةوأخیًرامعارفھم

منالعديدفيالدلیلھذااستخداميمكنحیث،كبیربشكلالنقلقابلیة
طرحتلقدومنھجیة.تعلیميتدريبإلىحاجةھناكتكونعندمااألخرىالسیاقات

أجلمنالتدريبوتلقيالدلیلمنلالستفادةبالفعلالمرتبطینالشركاءمنأسئلة
MULTIPLIERS ... "(Citeret fra den oprindelige projektansøgning.(

IO1أنشطةجوھرفإن،والمعتمداألصليالطلبمناالقتباسفيأعالهموضحھوكما
برنامجأنمنالرغمعلىولكناالتصال.لسفراءالتدريببرنامجوتقییموتنفیذتطويرھو

ارتباطًايرتبطالتدريبأنعلىالتأكیديجدر،للمشروعIO1أنشطةجوھركانالتدريب
ينطبقالحالي.الكتیبفيأيًضاستظھروالتي،األخرىالتطويرأنشطةمنبعددوثیًقا
األولیةللمرحلةالعملإطارشكلتوالتي،اإلعدادمرحلةعلى،المثالسبیلعلى،ھذا

األولیةاالحتیاجاتتحلیلشملفقد،ذلكعلىوعالوة،الوسیطینالسفراءمنلتجنید
بین السفراء الوسیطین وكذلك األدوات ذات الصلة.

جمیععلىعامةنظرةبإلقاءالنشرلسفراءالتعلیمیةالطريقةدلیليساھم،باختصار
األخرىالفاعلةوالجھاتالنشرلسفراءالمنحىعملیةإرشاداتومعIO1ومواردأنشطة

تقديمهيتموالذي،الخاصالنھجأساسعلىالجسوربناءأنشطةبدءفييرغبونالذين
بإيجاز في األقسام التالیة.

الجديد؟وما-+MultiPLUSمنھج2.2
المھاراتتطويرإناألعمال.جدولعلىاالتصالسفراءمؤھالت+MultiPLUSمشروعيضع

تسلیطيجدر،لذلكالجديد.باألمرلیسالمختلفةالمستھدفةللمجموعاتالتربويةالتربوية
+.MultiPLUSمشروعوأنشطةأھدافوجهالذيالخاصالنھجعلىالضوء



بناءھياألساسیةالنقطةكانتالمشروع.فيالمنھجيالنھجمنينبعالمبتكرالمنظور
للقیامالالزمةالمھاراتومنحھمالنشرسفراءكفاءاتتعزيزبھدفتدريبيبرنامجوتنفیذ
الالتدريبأنأيًضاھوالجديدالمنظورفإن،ذلكومعالمجتمعیة.للمعلوماتفعالبنشر

يؤكداألقلیات.مجتمعاتإلىالمعلوماتنشرسفراءينقلهماعلىحصريًايركزأنينبغي
األقلیاتمجتمعاتإلىالسفراءمنونشرھاالمعلوماتإيصالكیفیةعلىالسفیرمفھوم
السلطاتالمثالسبیلعلى،االندماجعملیةفياآلخرينالمصلحةأصحابإلىوكذلك

البلدية.

جھودفيالسابقةالمبادراتمنالعديدأنھو+MultiPLUSنھجفيالمبتكرالشيء
كان،تقلیديانقله.يتمالذيمااولماذااألولالمقامفيمھتمةكانتالعامةالتكامل
،األقلیات/المھاجرينمجتمعاتإلىمعینةمجتمعیةمعلوماتوصولضمانھوالھدف
معلوماتإلىمتساووصوللديھمرسمیاالمواطنینجمیعأنالمجتمعيضمنبحیث

المجتمع ذات الصلة.

يقدموالنشر.االتصالعملیةتتمكیف،على+MultiPLUSنھجيركز،المقابلفي
نقلمجردلیستالمجتمعمعلوماتأنلضمانالبعداالتصالمنھجیةبالتاليالمشروع
وإشراكبكرةأخاللمنالمجتمعمعلوماتنشريتمأنيجب،ذلكمنوبدالًرسمي.

التواصل القائم على التفاھم المتبادل عبر آلیات الحوار والمناقشة والتغذية الراجعة.

بعضلماذا،حولاعتباراتأيًضاالتدريبيوالبرنامجالمشروعتضمن،ذلكإلىباإلضافة
علىالتركیزخاللمنغیرھا.منومالءمةفعالیةأكثروالتعلیمیةالتواصلیةاألدوات
البحتاإلعالميالمستوى+MultiPLUSنھجيستبدلالبعدولماذاكیفالقوارب
نھجيقدمھا،ذلكمنبدالًاألقلیات.لمجتمعاتاالتجاهأحاديالتقلیديللتواصل

MultiPLUS+تساھمأنوالحواريةالتعلیمیةللطرقيمكنحیث،التواصلحواريالجديد
األغلبیةومجتمعاتاألقلیاتبینوالتكامليالشاملالتواصلتعزيزفيجماعيبشكل

في جمیع أنحاء أوروبا.

MultiPLUSمشروعفياألخرىاألنشطةمعالتفاعلفيھذاالشاملالتكاملمنظورمن
، يعتمد دلیل الطريقة التعلیمیة على األفكار التالیة:

حولوالخبرةللمعرفةأساسیةمصادرأنفسھمھمأقلیةأصولمنالتواصلسفراء●
قبلمنإدراكھمويتمعامبشكلالمھمةاالجتماعیةالقضايامعالتواصلكیفیة

مجتمعيكونحیث،الثقافاتبینوالسیاقاتاالجتماعاتفياألقلیاتمواطني
وينطبقاألقلیات.مجتمعاتإلىالمعلوماتينقلاالتجاهأحاديةرؤيةمناألغلبیة

ھذا أيًضا على نشر مجتمع األغلبیة للمعرفة حول األقلیات لمواطني األغلبیة.

مجتمعاتمنممثلینإشراكتمماغالبًا،والممارساتالتجاربھذهعلىبناًء●
مزيددون-المستوىماأوماذاعلىالمجتمعاتإلىالمجتمعمعلوماتلنقلاألقلیات



إلىاألحیانبعضفيذلكأدىوقدمستوى.-لماذاوكیف-المستوىالتفكیرمن
فھم ضعیف وغیر كاٍف ، ألنه لم يتم أخذ شكل االتصال والنشر في االعتبار.

تنظیمھي+MultiPLUSمشروعفياألساسیةالفكرةكانت،التجاربلھذهكنتیجة●
أجلمنالتواصليوالتعلیمياإلرشاديالمستوىأسالیبعلىيركزتعلیميبرنامج
فيوالتعلموالفھمواإلدراكالحواريوالتواصلالمعلوماتبینمھماتصالإنشاء

التفاعل بین مجموعة المرسل والمستقبل.

pixabay.com



مرحلة التحضیر: إنشاء ملف.3
أساس متین للتوظیف

مقدمة3.1
منتمكنواقدالمشروعشركاءكانإذالماوفًقاالتوظیفعملیةتباينت،عامبشكل
اتصاالتأقامواقدالشركاءكانإذاماأو-منظماتھمفيداخلیًاالنشرسفراءإلىالوصول

النشرسفراءمنالمستھدفةالمجموعةإلىالوصولأجلمنأخرىوشبكاتمنظماتمع
المحتملین.

عملیةفيأكبرتحدياتواجھواالشركاءبعضأنالمختلفةالتوظیفمتطلباتتعني
،التوظیفنتائجفيعامبشكلاالختالفاتتنعكسال،ذلكومعغیرھم.منالتوظیف

يتضحكماالشريكة.البلدانعبرللغايةموحًداالتركیزلمجموعاتاألوليالتوظیفكانحیث
("مولتیبلیرر")للنشرسفیًرا30مجموعهماتعیینفيالشركاءنجح،أدناه1الجدولمن

.30البالغالمتوقعالعددمعتماًمايتفقبمااألولیةاالحتیاجاتوتحلیلالتركیزلمجموعات
تم تحقیق نتیجة قوية للغاية في التوظیف األول لسفراء االتصال للمشروع.

مشتركةمادةإعدادإلىالحاجةالبدايةمنذالشركاءتوقع،المتنوعةاإلطارلظروفنظًرا
تتكونداعمةموادعلىالحاليالطريقةدلیليحتوي،لذلكالنشر.سفراءتعیینلتسھیل

خطابكان،وبالتاليالمحلیة.التوظیفقنواتمعتكییفهيمكنمشتركتعريفخطابمن
األقلیاتمجتمعاتمعاالتصالفياألولىالتحضیريةاألنشطةأحد+MultiPLUSالمقدمة
المعلوماتبعض)2واالتصالخلفیة)1التمريرھوالھدفكانالنشر.وسفراءالمحلیة

علىالمشروعشركاءتشجیعتم،ذلكإلىباإلضافة+.MultiPLUSمشروعحولالعامة
اإللكترونيالموقعإلىواإلشارة،اإلخباريةبالنشراتوالتوظیفاالتصالاستكمال

للمشروع والمواد المتعلقة بملفھم التنظیمي والتعاون عبر أوروبا للمشروع.



خطاب التقديم - نموذج3.2
تعديالتأليتوجیھیةومبادئعامةبدايةنقطةتكونأنالقیاسیةبالرسالةُيقصد

مماثلة.أخرىسیاقاتوفي+MultiPLUSمشروعفيالدعوةلخطابمحلیةوإصدارات
،+MultiPLUSفيالمحددة.المحلیةالظروفمعالتكیفأھمیةعلىالتأكیدالمھممن

وأنشطة"المولتیبلیر")(منھجیةالسفیرطريقةحولالمعرفةنشرالشركاءبعضفضل
COVID-19حالةأنمنالرغمعلى،لوجهوجھاًمباشرةاجتماعاتخاللمنالمشروع

كانت عقبة أمام مثل ھذه االجتماعات أثناء جزء من عملیة التوظیف فترة.

حدإلىرسمیةنغمةمعالدعوةخطابتكییفاآلخرونالفاعلونيفضلقد،عامبشكل
وبیئاتالمحلیةبالمجتمعاتبالفعلدرايةعلىكانواإذاماعلىاعتماًدا،أقلأوما

إنشاءإلىيحتاجتماًماجديداتصالسطحيكونقدأومعھا.يتعاملونالتياألقلیات
يمكناالستقصاءمنالنوعھذاتقالیدأنالتجربةُتظھرأخرى.تنظیمیةبموادواستكماله

أن تختلف اختالًفا كبیًرا من بلد إلى آخر ، ومن سیاق إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى.

،المثالسبیلعلى-الخاصةالشروطاستبعادأوذكريتمقد،السیاقعلىاعتماًدا
واألعرافالتقالیدتلعبقد،الحاالتبعضفيالمحددة.التأھیلمتطلباتأوالرسوم
علىالدعوة.خطابصیاغةعنداالعتبارفياألمورھذهتؤخذأنويجب،دوًراالثقافیة
+MultiPLUSمشروعفيالنشرسفراءرسوممسألةتحديديتملم،المثالسبیل

pexels.com



النھائیةالمعلوماتتوضیحالمشروعشركاءفضلحیث،الدعوةخطابفيمتعمدبشكل
حول إطار الرسوم قبل إبرام االتفاقات النھائیة مع سفراء النشر المحلیین.

وما،والمعلمینللمنظماتاقتراحبمثابةأدناهالقیاسيالخطاباعتباريجب،باختصار
،الجسوربناةمنغیرھمأوالنشرسفراءتوظیفمسؤولیةيتحملونالذين،ذلكإلى

مجتمعاتمعالخارجيالتعاونخاللمنأوالخاصةمؤسستھمإطارضمنداخلیًاسواء
نموذجمجردھيالرسالةذلك.إلىوماالتكاملمھامذاتاألخرىالمنظماتأواألقلیات
تنظیمتملذلككمثال.+MultiPLUSمشروعاستخداميتمحیث،والتسھیللإللھام
بعديجبوالتي،محددةومعلوماتألقسامكتوصیةمختلفةأجزاءفيالقیاسيالخطاب

والظروفالمحددالسیاقمعيتعاملنھائيتمھیديخطابفيوكشفھاتعديلھاذلك
المحلیة:

لمن يھمه ھذا األمرعنوان:

مشروعفيللمشاركةدعوتھا/دعوتكبموجبه...المنظمةسروردواعيمنمقدمة:
Mul"العنوانمعاألوروبي.االتحادمفوضیةقبلمنمشتركبشكلتمويلهيتمأوروبي

tiPLUS+-تعلیمیًاتدريبیًابرنامًجاالمشروعيقدمالجسور"تبنيالمھاجرينمضاعفات
فيالخبرةبعضبالفعللديھمالذينالمحلیةوالبیئاتالمجتمعاتألفرادشامالًوتواصلیًا

توصیل المعرفة حول القضايا المجتمعیة إلى األعضاء اآلخرين والمواطنین في البیئة.

فيوتتخصص…….فيتقع………….منظمةملكناموجز:مرجع

فيمماثلةمنظماتمعنتعاونحیثأوروبیةمشاريعفينشارك،وخدماتناعملنامنكجزء
دول االتحاد األوروبي األخرى.

+MultipPLUSمشروعويھدفالرئیسیةاألھدافالمشروع:حولالمعلوماتمنمزيد
إلى:

األقلیةالخلفیةذويالوسطاء/الجسوربناة/الخبرةذويالوساطةسفراءلتقديمأوالً
بھدفوالتواصلیةوالتعلیمیةالتعلیمیةاألسالیبفيالمھاراتورفعالتعلیممنمزيًداالعرقیة

البیئاتفيالمستقبلیةالوساطةمھامفيالستخدامھاالمنھجیةومھاراتھممعرفتھمتعزيز
خاصبشكلالتركیزينصبالمحیطة.البیئةغالبیةمجتمعإلىيتعلقفیماوكذلكالمحلیة

،+Multiplusمشروعفيالكبار.وتوجیهالكباربتعلیمالمتعلقةواألدواتاألسالیبعلى
يحصل المشاركون على دبلومة باسم سفراء النشر.

معاألوروبیةالتقالیدمنالتربويةاألسالیببینتجمعجديدةمنھجیةخالصةلبناءثانیًا
بینأفضللحوارالطريقتمھیدھوالھدفالعالم.منأخرىمناطقمنالتعلمتقالید

تھمالتيالمجتمعیةبالقضايايتعلقفیما،المحیطاألغلبیةومجتمعاألقلیاتمجتمعات



جمیع المواطنین بغض النظر عن خلفیاتھم.

المواطنینمعالعملورشخاللمنالجديدةالمنھجیةالموادالختبار، الثانيللثالث 
المحلیین من مجتمعات األقلیات ، إلخ.

.2022خريفإلى2020خريفمنويمتدعامینلمدة+MultiPLUSمشروعيمتد

تركیزمجموعةفيللمشاركةمحلیینأعضاء6دعوةنود،أولكنشاطالرئیسیة:الرسالة
المحلیة.بیئاتھمفيوالتواصلالوساطةمعالمشاركینتجاربحولالمعرفةجمعبھدف

والذي،تعلیميبرنامجتطويرمنلمزيداألساسالبؤريةالمجموعةمساھمةستشكل
عدميضمنالمحلیة.بالبیئةالمھتمینمنوغیرھمللمشاركینالحًقاتقديمهسیتم

الكشف عن ھويته لجمیع المشاركین في مجموعة التركیز.

تحٍدعلىيركزالذي،المبتكرالمشروعھذافيالمشاركةفيترغبأنمخلصیننأمل
ومجتمعاتاألغلبیةمجتمعاتبینالعامالتواصلفيحلهيتملمأيًضاولكنه،معروف

األقلیات في جمیع أنحاء أوروبا.

فيالتعاونإمكانیاتلمناقشةالقريبالمستقبلفيسنعودوالتقريب:النھائیةالكلمات
منمزيدعلىللحصولبنالالتصالكبیرترحیبموضعبالطبعأنت+.MultiPLUSمشروع

المعلومات.

معلومات للتواصل:



مرحلة التحضیر: لوصف.4
ملف السفیر

مقدمة4.1
كبیر.حدإلىكمجتمعاتاألفراديتحدىمعقدمصطلحھوالمھاجرين"اندماج

أھمیةذاتبمعلوماتالمھاجرينإلىالوصولكیفیةھوالمستمرةاألسئلةأحد
وإدارة،والتعلیم،الصحیةالموضوعاتحولالمثالسبیلعلى،اجتماعیة
يقوم.MultiPLUSمشروعغیرھا.أو،الجنسینبینوالمساواة،النفايات

الذيناألشخاصمنمجموعةوھيالجسورمراكزببناءالمتعددونالمھاجرون
للمھاجرينمولتیبلیرربمولتیبلیرر.يسمىما-الفجوةھذهسدفييساھمون

فيجیدبشكلمندمجین،الرجاليكونماونادراً،المھاجراتالنساءمنھم
اللغةيتحدثون؛األصليمجتمعھمفيالوقتنفسوفيالمضیفةالبلدان
يكونونماوغالبًا،للغايةجیدبشكل،األلمانیةالمثالسبیلعلى،الوطنیة

لھذااألوسع.المجتمعاتأوالمجتمعینبینالجسوروبناةبھميحتذىقدوة
يقومونماوغالبًا،المجتمعمراكزالمثالسبیلعلى،المنظماتفإن،السبب

بتوظیفھم لنقل المعلومات حول موضوعات محددة إلى المھاجرين ... "

تمفقد،وبالتاليأعاله.مذكورھوكماالوساطةسفراءوصفتم،األصليالطلبفي
يقومون("مولتیبلیرر")االتصاالتسفراءأن+MultiPLUSمشروعبدايةمنذتوضیحبالفعل
الصلةذاتبالمعلوماتاألقلیاتمجتمعاتتزويدبھدفالجسوروبناءإعالمیةبوظیفة

والمھمة عن الظروف االجتماعیة الجارية.

يختلف،التقاريروإعداداألولیةاالحتیاجاتتحلیلخاللمنواضًحاأصبحكما،ذلكومع
،بدءذيبادئاألصلي.الطلبفيالوصفعنمختلفةبطرقالمشاركونالوساطةسفراء

فياالتصالسفراءمنالعديدأنحیثالعملیةالممارسةفيالجنسینبیناختالفظھر
لیسوااالتصاالتسفراءبعضفإن،ذلكإلىباإلضافةبالفعل.رجاًالكانواالشريكةالبلدان
األقلیاتمنألبوينالشريكالبلدفيوترعرعواولدواأحفادلكنھم،مھاجرينرسمیًا

العرقیة.

منبكليتعلقفیماأكبربتنوع+MultiPLUSمشروعفيالنشرسفراءتمیز،باختصار
الجنس والكفاءة اللغوية وحالة الھجرة.



قدالشريكةوالمنظماتالبلدانعبراالتصالسفراءأنھوالحاسماألمركان،ذلكومع
،وبالتاليالفعلیة.تجاربھممعيتوافقماوھو،نفسھاالسفیربوظیفةااللتزامفيشاركوا

مجتمعاتعبرأفضلحوارفيالمساھمةفياالستمرارفيالرغبةفيأيًضااتحدوافقد
والتعلیموالجنسالعمرحیثمنالمختلفةسماتھمعنالنظربغض-واألقلیاتاألغلبیة

والبلدان األصلیة ، إلخ.

يتعلقفیماالمشتركةالمعلوماتورقةفيمولتیبلیررجمیعملءتم،الخلفیةھذهعلى
مجموعةيغطیونالمشاركینمولتیبلیررفإن،وبالتاليالمركزة.المجموعةبحثبأداء

الشريكالبلدفيإقامتھممدةإلىاألصلیةبلدانھممنتتراوحالتياالختالفاتمنمتنوعة
علىجمیًعايتفقون،التنوعھذامنالرغمعلىولكنذلك.إلىوماأسرھموخلفیة،

االتصالوأسالیبالمعرفةوتعزيزالتكاملللمجتمع.الشاملبالترويجااللتزامنفسإظھار
في مجتمعاتھم المحلیة.

تحلیلمنكجزءمعلوماتورقةالبلدانعبرالوساطةسفراءجمیعأكمل،باختصار
التالیة.الصفحةفي1النموذجراجع،التمھیديةاالحتیاجات

نموذج المعلومات - نموذج4.2
بناة/الوساطةسفراءحولاألساسیةالمعلوماتلتسجیلاقتراًحاالمعلوماتنموذجُيظھر

البلدانعبرمتسقةمعلوماتلجمعالورقةھذهاستخدامتمإلخ.،األخرىالجسور
مجردھوالنموذجأنإلىاإلشارةوتجدرالحدود.عبرالمقارنةإمكانیةلضمانالشريكة

المشاريعفيللمعلوماتالمحددةوالحاجةللسیاقوفًقاوتكییفهتوسیعهيمكننموذج
البیاناتلمجموعاتاتجاھيسھمبمثابةنفسهالھیكليكونأنيمكن،ذلكومعاألخرى.
العامة.

Artem Podrez - pexels.com



:1خطط
استمارة معلومات لنشر السفراء

االسم (إن وجد)

العمر والجنس
بواسطة
متزوج / مساكن⃣حضارة

العیش وحیدا⃣
العیش مع األسرة / المطلقة / األرملة / األرمل⃣
أخرى ، والتي:⃣

عدد االطفال والعمر:⃣األبوة
عدد األطفال الذین یعیشون في المنزل⃣
عدد غیر المقیمین⃣

بلد المنشأ / بلد منشأ األسرة
مھاجر⃣الھجرة

تنازلي⃣
وضع الالجئین⃣

مدة اإلقامة في الوطن الحالي
الكلمات الدالة:التعلیم بعد المدرسة االبتدائیة في بلد المنشأ ، إذا كان ذلك مناسًبا

الكلمات الدالة:التعلیم بعد المدرسة االبتدائیة في الوطن الحالي
الكلمات الدالة:عدد سنوات العمل في بلد المنشأ ، إن وجد

الكلمات الدالة:عدد سنوات العمل في الوطن الحالي
الكلمات الدالة:خبرة في العمل التطوعي في بلد المنشأ ، إذا كان ذلك مناسًبا

الكلمات الدالة:خبرة في العمل التطوعي في الوطن الحالي



االحتیاجاتتوضیحاإلعداد:مرحلة.5
المنھجیة بین سفراء النشر

مقدمة5.1
MULTIPLIERSمعمتعمقةمناقشاتإجراءھياألولىالمشروعمھمةستكون

العملورشوإنجازوتنظیمتخطیطعنداحتیاجاتھمھيالموضوعاتستكون؛
صیاغةسیتماآلن.حتىاإلعدادمالءمةومدى،األصلیةمجتمعاتھمفي

قبلمناالجتماعقبلالمتعمقةللمناقشاتالتقريروھیكلالتوجیھیةالمبادئ
عبرللشركاءاألولاالجتماعأثناءتحديدھاويتم)IO(الدولیةالمنظمةمسؤول

بلدانھمفيذلكبعدالمتعمقةالمناقشاتھذهالشركاءجمیعينجزالوطنیین.
من"(مقتبس...المحددالھیكلمعجنبإلىجنبًاالنتائجعنويبلغون

التطبیق).

مناألولىالمرحلةفيرئیسیانشاطاالنشرسفراءبیناألولیةاالحتیاجاتتحلیلشكل
المؤھالتعنالكشفھواالحتیاجاتتحلیلمنالغرضكان،ذكرناكماالمشروع.
مشروعفيالخاصالنھجضوءفيالسفراءبینالتأھیلواحتیاجاتالمنھجیةالتعلیمیة

MultiPLUS.+منكان-المستوىكیف-والحوارالتواصلمنھجیةعلىالقويالتركیزمع
فیمااالحتیاجاتحولبھمالخاصةالفعلوردودالفعلیةالسفراءتجاربعلىالتعرفالمھم

يتعلق ببرنامج التعلیم.

أھمیةإلىالتقاريروإعداداالحتیاجاتتحلیلمنالرئیسیةاالستنتاجاتإحدىأشارت
الفرصةاالتصالسفراءتمنحأنشأنھامنمشتركةتعلیمیة-تعلیمیةمنصةإنشاء

فیھايكونعملیةبدءوبالتالي-والتشاركیةالحواريةاألسالیبإلىاألقلیاتبیئاتلتقديم
للتعاملوشائعةمعتادةطريقةبخطوةخطوةالمشاركةتصبحوالنشط.الحواريالتواصل

مع اجتماعات المعلومات وأنواع أخرى من أحداث التعلم.



كانتحیث،االتصالبسفراءوالتدريبالخاصةالتعلماحتیاجاتالنتیجةھذهعكستكما
عبراالتصالسفراءأنھواالستنتاجوكانعامة.رغبةاللفظيوغیراللفظياالتصالطرق
لتحسینفقطلیسالحًقااستخدامهيمكنھمتدريبيببرنامجطالبواالشريكةالدول

الحوارلتعزيزاستخدامھايمكنالقدربنفسعالیةدرجةإلىولكن-اتصاالتھم
والتواصل التشاركي في مجتمعاتھم وبیئاتھم المحلیة.

الحوارياالتصالأسلوبإلىالحاجةعامبشكلالوساطةسفراءربط،ذلكعلىعالوة
علىشددواوبالتاليالمتبادل.التكاملومبدأالمنظورالثقافاتمتعددأوسعبأسلوب
التفاعليوالتواصلالمنفتحوالعقل-ناحیةمنوالتشاركیةالحواريةالمھاراتبینالعالقة

بین مجتمعات األقلیات وممثلي األغلبیة من ناحیة أخرى.

سفراءكفاءاتعلىومتعمقةواسعةنظرةظھورإلىاالحتیاجاتتحلیلأدى،باختصار
،وشاملةمنظمةتركیزمجموعاتإلىاستندالتحلیلألن،تأھیلھمواحتیاجاتاالتصاالت

ضوءفيالشريكة.البلدانعبروثیقبشكلتماًما.واآلراءالنتائجلمقارنةالفرصةأتاحمما
فياستخدامهتمالذيالمنظمالمقابلةدلیلأوالًالتالیةاألقسامتقدم،الخلفیةھذه

للتحلیالتإلھاممصدربمثابةيكونأنويمكنالمحلیةالتركیزمجموعاتجمیع
قابلةتقاريرتقديمالمنظمةالمقابالتدلیلكفل،ثانیًاالمماثلة.الطبیعةذاتالمستقبلیة

عددمعالتقاريروإعدادالمقابالتإرشاداتترافقت،أخیًراالشريكة.البلدانعبرللمقارنة
ذاتتكونقدإرشاداتھذهواختتامھا.التركیزمجموعاتإلدارةالمنھجیةاإلرشاداتمن

سیاقاتوبلدانعبرالبیاناتجمعيتمحیثاألخرىالمماثلةبالسیاقاتأيًضاصلة
سفراءمنكالًتلھمأنيمكنمًعاالموادھذهأنھوذلكمنوالھدفمختلفة.اجتماعیة

االستخدامخاللمنالمستقبلیةبالتحلیالتيتعلقفیمااألخرىالفاعلةوالجھاتاالتصال
المھني لمجموعات التركیز وما إلى ذلك.

الدلیل المواضیعي لمجموعات التركیز – أ نموذج5.2
تقسیمھاتموالتي،عامةمواضیعثالثةأساسعلىالمشتركالمقابلةدلیلتنظیمتم

:2المخططفيموضحھوكما،الفرعیةاألسئلةبعضإلىأخرىمرة
منظور التجربة●

منظور الثقافات والتكامل●

المنظور التربوي التربوي●

ومجموعاتالمشاريعبجمیعصلةذاتتكونلنبالطبعالنظرووجھاتالمواضیعھذه
دلیلبناءلكیفیةمنھجيكمثالنفسهالموضوعھیكليعملأنيمكن،ذلكومعالتركیز.
يوفرالوقتنفسوفيمحكمھیكلعلىيحافظوالذي،التركیزلمجموعاتمقابلة



ينبغيال،لذلك.الوعيوتدفقالنشطواالھتمامللمشاركینالمجانیةللجمعیاتمساحة
منالتأكدھوأھمیةاألكثرالشيءبخطوة.خطوةكعملیةالمقابلةدلیلاستخدامبالضرورة

المجموعةعملیةفيوانعكاسھابعنايةتناولھايتمالموضوعاتأناإلدارةعملیةخالل
المركزة.

-للمقارنةوقابلمنظمناتج،ناحیةمن،لضمانالمواضیعيالھیكلاختیارتم،باختصار
بالتخطیطيوصى،توجیھيكمبدأللمناقشات.وسردترابطينھجأيًضا،أخرىناحیةومن

الفصلفيستتبعاإلرشاداتمنالمزيداألقل.علىساعتینلمدةالتركیزلمجموعات
التالي.

:2النموذج
دلیل مقابلة لمجموعة مركزة مع سفراء النشر - نموذج

أسئلة للتفكیر المشتركھو

المعلوماتتوصیلفيالسابقةوتجاربكالشخصيبمنظوركلنبدأ.1منظور التجربة:
ذلكإلىوماالمحلیةبیئاتكفياألخرىالتواصلیةالمواقفأوالواقعیة

والسیاقات االجتماعیة / المھنیة:
علمأو/والكبارتعلیممجالفيوتدريبدوراتفيالمشاركةلكسبقھلأ)1

أصول التدريس و / أو االتصال؟

فائدة؟أھمھيمااألنشطة؟ھيفما،كذلكاألمركانإذاب)1

سیاقیة؟أطرأيفيمعھاعملتالتيالمستھدفةالمجموعاتھيماج)1

استخدمتھا؟التيواألدواتاألسالیبماد)1

1E(تعلمت؟وماذا-التواصلیةاالجتماعاتھذهفيواجھتماذا

1F(السابقة؟التدريبیةالدوراتفيفاتتكالتيواألدواتواألسالیبالمعرفةھيما

الثقافاتمنظور
والتكامل

التربويةوالمناھجاالتصالفيالمختلفةالثقافیةوالتقالیدالثقافة.2
نفكردعونا+.Multiplusمشروعفيمركزيةمواضیعھيالتربوية

ھذاحولآرائكھيماالمجال.ھذافيالثقافيالتنوعفيقلیالً
الموضوع وما الذي تعلمته من التجارب السابقة:



2A(األسالیبفيالثقافیةبالتقالیداألمريتعلقعندماكبیرةاختالفاتترىھل
التربوية التربوية والتواصلیة؟

2B(إلیھا؟اإلشارةتودالتيوالتشابھاتاالختالفاتھيما

2C(التعلیمیةالجھودعلىالمحتملتأثیرھاھووما،اختالفاتأيتشرحكیف
تجاه المھاجرين؟ يرجى إعطاء أمثلة.

التربويالمنظور
التربوي

لنتحدث عن تجاربك من منظور تربوي تعلیمي:.3

-المھاجرينتجاهالتعلیمیةالجھودتؤثركیفوانعكاساتك:خبرتكعلىبناًء)3.1
البالغین واألطفال والشباب - على االندماج العام وتجربة االنتماء في بیئات األقلیات؟

يتعلقعندماوالتدريسللتعلمالغالبیةمناھجفيخاصةتحدياتترىھل)3.2
فيالمختلفةالثقافیةالخلفیاتذويوالبالغینوالشباباألطفالمنكلبدمجاألمر

األنشطة التعلیمیة؟

ماذا يمكن أن تكون الحلول المستقبلیة؟)3.3

االستنتاجات
ونقاط التعلم

نقطة مركزية من كل مشارك:.4

واحداستنتاجتلخیصخاللھامنيمكنكبجولةالمركزةالمجموعةلننھي)4.1
مھم ونقطة تعلیمیة مھمة من المناقشة.

لإلبالغ عن نتائج مجموعة التركیز5.3
دلیلكثبعنالتعلمونقاطالتركیزمجموعةنتائجوتحلیللوصفالتقريرھیكليتبع

المقابلة نفسه. يخدم المالءمة المتقاربة غرضین:

النتائجنقليمكنبحیثالتقاريروإعدادالتحلیلعملیةاإلجراءھذايسھلأنيمكنأوالً:
المنظمة واالستنتاجات ونقاط التعلم بسھولة إلى ھیكل إبالغ مماثل.

للمفاھیمالمستعرضاالستخدامفيوالتوحیداالتساقالمتسقالھیكليدعمثانیًا:
في كل من دورات مجموعات التركیز وبرامج التدريب لسفراء النشر عبر البلدان الشريكة.

:3مخطط



مقابالتمنالتعلمونقاطواالستنتاجاتالنتائجوتحلیللوصفاإلبالغھیكل
مجموعات التركیز مع سفراء النشر ("مولتیبلیرر")

موضوعات التحلیل وإعداد التقاريرفصول
فيالتواصلسفراءبینالشخصیةللتجاربملخص.1منظور التجربة:

مجموعات التركیز ، ربما مع أمثلة مجھولة:

التعلیمیةالدوراتفيالمشاركةللسفراءسبقھلأ)1
والبرامج التدريبیة؟ إذا كان األمر كذلك ، ما ھي األنواع؟

أيفيالسفراءوجهالتيالمستھدفةالمجموعاتھيماب)1
سیاقات؟

تماسًكاخلقواوكیفالمستھدفةالمجموعةمعالسفراءتواصلكیفج)1
بین المجموعة المستھدفة / السیاق / الطريقة المستخدمة؟



الثقافاتمنظور
والتكامل

فيالثقافیةالتقالیدفيالدولیةاالختالفاتحولواألفكارالخبراتملخص.2
المناھج االتصالیة والتربوية التربوية:

2A(المكیفةبالتقالیديتعلقفیماالنشرسفراءذكرھاالتيالمھمةاالختالفاتھيما
أوجهھيمادولي؟منظورمن،التربويةوالتعلیمیةالتواصلیةاألسالیبضمنثقافیًا

التشابه المشار إلیھا؟

2B(سفراءيقترحھاالتيوالتشابھاتلالختالفاتوالتحلیالتالتفسیراتھيما
الوساطة؟

2C(الدولةفيللمھاجرينالتعلیمیةالعروضعلىاختالفاتأيتأثیرھوما
الشريكة الفردية؟ أعط أمثلة إذا لزم األمر.

التربويالمنظور
التربوي

التربوي:التربويبالمنظورالمتعلقةواالعتباراتللخبراتملخص.3

علىحديًثاالوافدينوالالجئینالمھاجرينتجاهالحالیةالتعلیمیةالجھودتؤثركیفأ)3
للكبارالتعلیمیةالجھودمنكلاألقلیات؟بیئاتفياالنتماءوتجربةالعاماالندماج

واألطفال والشباب؟

يجبالتياألغلبیةمجتمعفيوالتعلیمالتعلممناھجفيالتحدياتھيماب)3
تسلیط الضوء علیھا؟ ما ھي الحلول التي يحتمل أن يذكرھا سفراء النشر؟

االستنتاجات
ونقاط التعلم

التعلم.ونقاطالرئیسیةاالستنتاجاتومنظورملخص.4

flickr.com



وتیسیرتخطیطالتحضیر:مرحلة.6
مجموعة مركزة

مقدمة6.1
معرفةبالطبعالتركیزمجموعاتوإدارةلعقداالھتمامونقاطالتوجیھیةالمبادئستكون

،+MultiPLUSمشروعفيالخبرة.ذويوالباحثینوالمشرفینالمعلمینبینمشتركة
-اللعبةقواعدعلىوافقواقدالمشروعشركاءكانإذامالتوضیحفقطمراجعتھاتمت

بأنلالعتقادسببھناك،ذلكإلىباإلضافةللبیانات.المقطعیةالمقارنةإمكانیةولضمان
الفاعلةوالجھاتالنشرلسفراءمفیدةتكونقدالمحددةالتوجیھیةالمبادئھذهمثل

التركیزمجموعاتتنظیمفيالخبرةمنالقدرنفسلديھميكونالقدالذيناألخرى
وإدارتھا بنجاح.

تقديمإلىالقادمةاالھتمامونقاطالتوجیھیةالمبادئتھدف،الخلفیةھذهضوءفي
التركیزمعالتركیزمجموعاتوتنفیذوإدارةالمواضیعيللتخطیطوالحوارالتربويالدعم
تضمنأنيجبذلك.إلىوماالجماعیةالمناقشاتوتسھیلالتقديريالتواصلعلى

،ذلكعلىعالوة،وشاملشاملبشكلتعاملالموضوعاتتكونأنالتوجیھیةالمبادئ
مما،وآمنمنفتحجوفيباحتراميتحدثونالتركیزمجموعةفيالمشاركینجمیعأن

يدعو إلى المشاركة النشطة وااللتزام بین جمیع المشاركین.



دلیل مع المبادئ التوجیھیة6.2
تنقسم المبادئ التوجیھیة إلى المراحل التالیة:

تجھیز 

مقدمة 

محاكمة 

إغالق 

تحلیل البیانات 

أ:4المخطط
إرشادات ونقاط االھتمام لعقد مجموعات التركیز

مھام التحضیر العملي:تجھیز:

لتوفیر األوراق والمواد الالزمة:
وعالمات،الموافقةواستمارات،المشاركینقوائممثلوالتوضیحیةاإلداریةالموادجمیعتكونأنیجب●

األسماء ، وأدلة المقابلة ، وما إلى ذلك ، في مكانھا قبل بدء مجموعة التركیز.

یمكن توزیع دلیل المقابلة مع األھداف فیما یتعلق باالتصال األولي واالجتماعات المسبقة وما إلى ذلك.●
 

الختیار وضع التسجیل:
الطریقةھذهلكنصغیرة.مجموعةكانتإذااألفضلالحلھوالصوتيالتسجیلیكونأنیمكن●

تتطلب إذًنا مسبًقا واضًحا من المشاركین في مجموعة التركیز.

مقطعتسجیلأنالمشاركینبعضیرىقد،ذلكومعالجسد.لغةأیًضایسجلبأنھالفیدیوتسجیلیتمیز●
النوعھذامعبالراحةالمشاركینبعضیشعرالوقد،انتھاًكایعدالجسدولغةالوجھلتعبیراتفیدیو

من التسجیل. في أي حال ، یجب الحصول على تصاریح واضحة.

اختیار شكل اإلدراج والتوثیق:
التوثیقمنالنوعھذایكونقدلذلك،المتزامنالتسجیلفيالخبرةذويمنالشركاءمنالعدیدیكونقد●

مفضًال في بعض األحیان على تسجیالت الصوت أو الفیدیو.

قد تتطلب القائمة المتزامنة فریًقا من قادة المجموعة المركزة بحیث یمكن مشاركة مھمة القائمة. 



ب:4المخطط
إرشادات ونقاط االھتمام لعقد مجموعات التركیز

افتتاح وبدء مجموعة التركیز:بداية:

جولة العرض:
التنظیمياالنتماءإلىتمدیدھاأیًضایمكنولكن،األسماءتضمینإلىفقطاألولیةالعرضجولةتحتاج●

التركیزلموضوعالمتبقيالوقتقل،شموالًأكثرالجولةكانتكلماولكنذلك.إلىوماللمشاركین
الفعلي.

وعدمالمشاركینانتباهتشتیتلتجنبالعرضجولةخارجاألساسیةالمعلوماتإبقاءعموًمایجب●
تركیزھم فیما یتعلق بموضوع التركیز الفعلي.

أھداف و "قواعد السلوك" للمجموعة البؤریة:
لـموجزةمراجعةوأیًضاالمركزةالمجموعةألھدافبملخصالقصیرةالعرضجولةاختتامیجب●

"قواعد السلوك" لمجموعة التركیز ، على سبیل المثال:
o.یتحدث المشاركون واحًدا تلو اآلخر
o.لیس من المقبول المقاطعة ما لم یتولى أحد المشاركین المحادثة بأكملھا
o.یتم تشجیع جمیع المشاركین على التعبیر عن آرائھم والمشاركة بنشاط في المناقشات
oبطریقةالتصرفأوالمحادثةفياآلخرینمساھمةعنالرضاعدمعنوالتعبیرالعبوسیحظر

نظرھموجھاتعنللتعبیربالطبعبھممرحبالجمیعلكناآلخرین.المشاركینتجاهمحترمةغیر
ومواقفھم بطریقة تقدیریة.

oبأنھالمشاركینمنأيیشعرلمطالما،النظرووجھاتالخبرةفياالختالفاتتسجیلالمھممن
خارج المكان أو مستبعد من المجموعة.

یعنيھذاھویتھم.عنالكشفعدمفيالمشاركینجمیعحقھيوالمناقشاتالمحادثةفياألساسیةالنقطة●
الكشفعدممتطلباتمعأیًضاتتوافقأنیجبللمشاركیناألساسیةالمعلوماتحولالمحتملةالجولةأن

عن الھویة إذا أراد واحد أو أكثر من المشاركین عدم الكشف عن ھویتھم.

مسؤولالبؤریةالمجموعةقائدالسلوك.لقواعدفردكلامتثالعنالمسؤولھوالبؤریةالمجموعةقائد●
أیًضا عن مراقبة رفاھیة المشاركین وأمنھم من خالل المشاركة في مناقشات المجموعة.



ج:4مخطط
إرشادات ونقاط االھتمام لعقد مجموعات التركیز

عملیة المجموعة المركزة:العملیة

التیسیر واإلدارة:
جمیعتساويمع-المقابلةبدلیلااللتزامویجب،نفسھاالمناقشةتنظمأنیجب،المثالیةالناحیةمن●

یعبرالمركزة.المجموعةقائدمنكبیرةسیطرةدونالمشاركینمدخالتخاللمن-األخرىاألشیاء
وربماالبعضلبعضھمویستجیبون،الموضوعحولالمختلفةنظرھموجھاتعنبحریةالمشاركون

یعیدون صیاغة وجھات نظرھم من خالل اإللھام المتبادل.

لمتابعة تدفق المحادثة والتحكم فیھ:
یجب،صلةذاتیرونھاالتيوالموضوعاتالجوانبنحوالمناقشةبتحریكبالتاليالمشاركونقامإذا●

تغطیةفیھیتمالذيالحدإلىالمقابلةدلیلوتكییفالمناقشةتدفقمتابعةالمركزةالمجموعةقائدعلى
جمیع األسئلة أثناء المقابلة.

باختصار ، دور قائد المجموعة المركزة ھو:
جمعیاتعلىواالنفتاححرنقاشتدفقضمانأجلمنوالمرونةالھیكلبینالتوازنعلىحافظ●

المشاركین وتدفق الوعي.

إضافتھاویودونمھمةالمشاركونیجدھاالتيالمتوقعةوغیرالجدیدةبالموضوعاتدرایةعلىكن●
إلى دلیل المقابلة.

أوالمشاركینعملیةتجاھلدون،المقابلةلدلیلالرئیسيالموضوعإلىدائًماتعودالمناقشةأنمنتأكد●
مقاطعتھا.

إذاوحساسیةبرفقالمركزةالمجموعةقائدیتدخلأن(یجبشاملةبطریقةتتمالمناقشةأنمنتأكد●
أصبح أحد المشاركین مھیمناً للغایة - ویود أیًضا تضمین مشاركین أكثر حذراً في المناقشة).

إعادةخاللمنوتعقیًداشموالًأكثرتعلیقاتتوضیحعلىقادًراالبؤریةالمجموعةقائدیكونأنیجب●
صیاغة وتلخیص اآلراء.



د:4مخطط
المبادئ التوجیھیة ونقاط االھتمام عند عقد مجموعات التركیز

للتخلص التدریجي من العملیة وتلخیصھا:تنتھي:

یجب تسلیط الضوء على جمیع المواضیع واألسئلة:
المشاركینمنالرئیسیةالمساھماتالبؤریةالمجموعةقائدیلخص،البؤریةالمجموعةمقابلةنھایةفي●

ویدعو اإلضافات والتعلیقات على حبل السقوط.

شرحیتملمإذاإضافیةأسئلةعلىمنفتحینیكونواأنالمشاركینمنالبؤریةالمجموعةقائدیطلبكما●
بعض الموضوعات بشكل كامل أثناء المقابلة.

في النھایة ، یشرح قائد المجموعة المركزة العملیة اإلضافیة والمشاركة المحتملة للمشاركین.●

:4eالمخطط
إرشادات ونقاط االھتمام لعقد مجموعات التركیز

مقتطف من نقاط التعلم الرئیسیة:تحلیل البیانات:

تحلیل المتابعة:
منالمركزیةواآلراءالرئیسیةالموضوعاتاستخراجیتمحیث،النسخ/المالحظاتتحلیلالحًقاسیتم●

المشاركین وتصنیفھا ووصفھا وفًقا لھیكل إعداد التقاریر.



مرحلة التطوير: بناء أ
برنامج تعلیمي موجه نحو االحتیاجات

مقدمة7.1
بتعمیمھاوسیقومالتدريبلمفھوممسودةذلكبعدالرئیسيالشريك"سیطور

على،إعالنیةواقتراحاتملموسةبتعلیقاتسیساھمونالذينالشركاءعلى
مفھومتكییفعلىالرئیسيالشريكسیعملاألدوات.أوللتمارينالمثالسبیل

المشتركة.والقراراتمناقشتھاتمتالتياألسئلةمعجنبإلىجنبًاالتدريب
الحريةولديھمتنفیذهوعلیھمالشركاءجمیعإلىالتدريبمفھومإرساليتمثم

MULTIPLIERSتدريبسیتم،ذلكبعدأخرى.أوسلسلةأوتمرينتغییرفي
MULTIPLIERSدعوةتمتكما.MULTI-PLIERSتدريبتنفیذسیتم،الحًقا
وبالتالي-تقییمهوسیتم،ساعات9التدريبيستمرأنيجبللمشاركة.أخرى
تمالذيالنھائيالتدريبمفھومترجمةيجبالتقییم.استبیاناتتصمیمسیتم
من"(مقتبس...اإلنجلیزيةاللغةإلىبلدكلفيالمستخدمةوالموادتقییمه

التطبیق).

(أنشطةالمشروعمناألولىالمرحلةفياألنشطةمنالرئیسيالغرضكان،ذكرناكما
IO1(معتعلیمیةوأسالیبمناھجضمنالنشرسفراءمھاراترفعفيالمساھمةھو

بیناالتصالألطرخاصاھتمامإيالءومعالكبارتعلیممجالعلىخاصبشكلالتركیز
االحتیاجاتنحوموجهتدريبيبرنامجوتقییموتنفیذتطويرھوالغرضكانلذلك.الثقافات
لمجموعةمفتوحكموردالتدريبيالبرنامجإتاحةثمومن-االتصاللسفراءخصیًصاومصمم

جھودداخلوالمیسرينالجسوروبناةوالمدربینالمعلمینمنالمستخدمینمنأكبر
التكامل في أوروبا.

المشروعشركاءيأخذأن+MultiPLUSالتدريبلبرنامجالواضحةالمتطلباتمنكانلقد
االتصالسفراءأكدھاالتيوالتوقعاتالتعلماحتیاجاتحولالمالحظاتاالعتبارفي

البلدانعبرالتركیزمجموعةنتائجلعبت،لذلكاألولیة.التركیزمجموعاتفيأنفسھم
التيقلیالًالمختلفةوالنسخالتدريببرنامجوتصمیمتطويرفيحاسًمادوًراالشريكة

نظمھا شركاء المشروع ضمن إطار البرنامج العام والمشترك.

فیماالنظرووجھاتاألسالیبتصلعلیھاللتركیزواضحإجماعھناككانأنهيعنيھذا



يتعلق بوظیفة الوساطة وتسھیل المواقف.

معجنبإلىجنبًايسیرالتواصليالتركیزأنعلىالتأكیدالمھممن،السیاقھذافي
أسالیبعلىالتعرففيالنشرسفراءبینالواسعةالرغبةفإن،وبالتاليالتركیز.وعظي
األسالیبعلىالتركیزفيأيًضاالمتمثلاألصليالھدفعناالنتباهتصرفلماالتصال

،أخرىناحیةمن،التواصليالمنظورعلىالتركیزلكنللبالغین.والتعلیمیةالتعلیمیة
أشارواالتيالتركیزمجموعاتفيذلكفي،االتصالسفراءبینالفعلیةالتجاربيعكس

وثیًقاارتباطًاالتعلیمیةالتمارينترتبطحیث،االحتیاجاتكلیًاالمنحىالمزيدإلىفیھا
يتعینالتيالمواقففيأصیلبمظھرالظھورعلىبقدرتھا-أقلھاولیس-التواصليباألداء
فیماأواألقلیاتبمجتمعاتيتعلقفیماذلككانسواءمھمة.رسائلنقلفیھاعلیھم
الوقتوفيإلخ.،األغلبیةمجتمعمناآلخرينالمصلحةوأصحابالمحلیةبالسلطاتيتعلق
فيتسھمأنيمكنالتيالحواروأدواتبأسالیبواالھتمامالحاجةعلىيؤكد،نفسه

خلق المعاملة بالمثل وتبادل الخبرات والتواصل بدالً من نقل المعلومات من جانب واحد.

التدريبيالبرنامجإطار7.2
،+MultiPLUSمشتركتدريبيبرنامجإنشاءتم،واالعتباراتالتجاربھذهعلىبناًء

التحلیلفيعنھاالتعبیرتمالتيوالتوقعاتوالرغباتاالحتیاجاتإلىبعنايةاستندوالذي
التدريبيالبرنامجفإن،األصليالمشروعطلبفيعلیهالمنصوصالنحوعلىاألولي.
لدىكان،المحلیةالظروفعلىاعتماًداساعات.3×3منتدريبیةجوالتفيمنظم
الجمیعامتثلطالما،مختلفةبطريقةالبرنامجلتنظیمالوصولإمكانیةالمشروعشركاء
"الدافئ"بالتقییميسمىماعلىبناًءاالجتماعاتجمیعتقییمتمساعات.9لشرط
أجرىحیث،"البارد"التقییميسمىبمااستكمالهمع،الیوملتدريبمباشًراامتداًدا

سفراء االتصال المشاركون تقییًما أكثر تحديًدا على أساس مسح لكل اجتماع.

أشركوا،متفاوتةبدرجاتبأنفسھم،التدريببرنامجبتسھیلالمشروعشركاءجمیعقام
الھدفكانمحددة.تدريبیةبمواضیعيتعلقفیمامنظماتھممنزمالءأوخارجیینمدربین

البرنامجأجزاءلمختلفتأھیًالوأكثرھاالخبراتأنسبضمانھوالحاالتجمیعفي
اللفظيغیراالتصالفيالخاصةالخبرةذويالمعلمینالمثالسبیلعلى،التعلیمي

وما إلى ذلك.



التعلیمبرنامجھیكل7.3
منعدًدامنھاكليغطي،تعلیمیةمحاورثالثةمن+MultiPLUSالتدريبيالبرنامجيتكون

الھدفأنعلىالتأكیديجب،ذلكومعبھا.المرتبطةالتعلمأھدافمعالتدريبموضوعات
الظروفمعتكییفه،عامةكقاعدة،يجبنموذًجايكونأنھوالتدريبيالبرنامجمن

مواضیعبترتیبقامواالذين،المشروعشركاءعلىنفسهالشيءوينطبقالمحلیة.
النموذجبرنامج5a-5cالمخططاتتنتجالمحلیة.للظروفوفًقاالوقتوتنظیمالتدريس

الشامل ، والذي شكل منذ ذلك الحین األساس لتعديالت محلیة طفیفة.

pixabay.com



Skema 5a:
التعلیممناألولالیوم-المشتركالتعلیمي+MultiPLUSبرنامج

الموضوع التربوي أ)

منظورمنالتواصل
منھجي

محتوياتمواضیع التعلیم والجدول الزمني

دقیقة160التدریب:
دقیقة20الراحة:فترات

دقیقة30التقییم:

وفًقاالتدریبيالبرنامجتنظیمیمكن
،المحلیةوالتفضیالتلالحتیاجات

على سبیل المثال للموضوع أ):

علىیحتويواحدتدریبيیوم)1
تدریبیةمواد3

إلىمقسمواحدتدریبيیوم)2
1×1ومادة2×1مادة

1علىمقسمانتدریبیومان)3

1×1وموضوعمادة2×

كاجتماعالتقییمإجراءأیًضایمكن
منفصل.

عامة:مقدمة-الكبارتعلیمفيالتواصل)1
دقیقة50حوالي

أھداف التعلم:
عنعامةلمحةاالتصالسفراءإعطاءفي

النظریات التواصلیة وأھمیتھا للتواصل العملي.

مستوىعلىالتواصلبمعرفةالسفراءتزویدفي
ممارساتھمفيالنقديللتفكیرأساًسایمنحھم

التواصلیة.

منتمكنھمباالتصالمعرفةاالتصالسفراءمنحفي
ووظائفھمدورھمفيوبناءنقديبشكلالتفكیر
األغلبیةمجتمعبینالتواصلفيجسوروبناةكسفراء

وبیئات األقلیات.

وتعلیماالتصالنظریةفيالرئیسیةللمفاھیمموجزةمقدمة●
ماذاوالتعلیم.التربیةعلمفيالمفاھیمإلىباإلضافةالكبار

ممارسةفيمتبادلبشكلیرتبطونوكیفیقصدون
التواصل - وكذلك فیما یتعلق بدور سفراء االتصال؟

تكونحیث،االتصالومنھجیاتنماذجمنلعددعرض●
/التقدیمي/التشاركي/الحوارھيالرئیسیةالكلمات

المادي / التواصل عبر اإلنترنت.

ھذهتتوافقوكیفمدىأيإلىوانعكاسي:نقديمنظورمن●
والممارساتالخبراتمعوالمنھجیةالنظریةاألسالیب

االتصالیة لسفراء االتصال؟

النظریةالمناھجھذهربطیمكنوكیفمدىأيإلى●
یختبرھاالتيالمنھجیةواالحتیاجاتبالمعرفةوالمنھجیة

تجاهبھمالخاصةالنشربوظیفةیتعلقفیماالنشرسفراء
المجموعات المستھدفة المختلفة؟



50حواليوالثقافي:السیاقيالتواصل)2أنظر فوق

دقیقة

أھداف التعلم:
تواصلیةومنھجیةمعرفةالتواصلسفراءإعطاءفي
الفئاتمعاتصاالتھمتكییفمنتمكنھمتعمًقاأكثر

والمواقف المستھدفة المختلفة.

ومععملیةأمثلةمعالسیاقياالتصاللنظریةموجزةمقدمة●
الستخداموالثقافاتالسیاقیةاألھمیةعلىخاصبشكلالتركیز

اللغة التواصلیة.

علىالمطبقةالثقافاتبینالتواصلنماذجلبعضموجزةمقدمة●
وبیئاتاألغلبیةمجتمعمنمختلفةمستھدفةمجموعات

األقلیات.

خاًصاتحدًیااإلنترنتعبراالتصالیكونأنیمكنوكیفلماذا●
للتواصل السیاقي والثقافي؟

علیھمیتعینعندماخاًصااھتماًماالنشرسفراءیولیھالذيما●
السیاقيبالتواصلیتعلقفیماالخاصةتجاربھمإلىالرجوع

والثقافي مع المھاجرین وممثلي مجتمع األغلبیة ، على التوالي؟

یحتوي"بیاًنا"اكتب،أشخاص3-2منصغیرةمجموعاتفي●
التيالعملیةوالنصائحاألساسیةللقواعدرئیسیةكلماتعلى
بالسیاقومتعلقوظیفياتصالإنشاءفيتساھمأنیمكن

ومتعدد الثقافات.



60حواليالجسدي:والتواصلالجسدلغة)3أنظر فوق

دقیقة

أھداف التعلم:
العملیةوالمھاراتبالبصیرةاالتصالسفراءتزویدفي
الجسدلغةوتأثیراللفظيوغیرالجسديالتواصلفي

على المواقف التواصلیة.

،اللفظيغیروالتواصلالجسدلغةلمفھومموجزةمقدمة●
لغةعملكیفیةلتوضیحقصیرةوتمارینأمثلةذلكفيبما

والتي،العملیةالممارسةفياللفظيغیروالتواصلالجسد
وعيبغیرأوبوعيترسلأنیمكنالجسدلغةأنإلىتشیر

، إلخ.

لغةعلىالعملعملًیایمكنككیفتوضحالتمارینبعض●
فيجیًداومدروسبوعياستخدامھاأجلمنالجسد

عملیات التواصل والمواقف المختلفة.

3-2منصغیرةمجموعاتفيالتالیةاألسئلةناقش●

أشخاص:
oفیھاشعرتالتيالمواقففيخبرةلدیكھل

وفھمبتفسیریتعلقفیماالترجمة"في"بالضیاع
التواصل الجسدي لآلخرین؟

oكیف كان رد فعلك في ھذه المواقف؟
oما الذي یمكن أن یساعد في تقویة فھمك واستجابتك؟
oما ھي عواقب الوضع؟

التعلیقات التربوية العامة:
فيأساسیةنقطةھيالمحلیةالظروفمعالتكیفأھمیةلكنالبرنامج.نفسالشریكةالدولعبراالتصاالتسفراءجمیعسیتبع،المبدأحیثمن

إطارفيالسفراءومجموعةالخاصةلممارساتھموفًقاالتعلیمیةالموادوتمییزالختیارالمشروعلشركاءالفرصةأتیحت،لذلكونتیجةالبرنامج.
ھیكل البرنامج المشترك.



Tabel 5b:
الثانيالتدريبيالیوم-المشترك+MultiPLUSالتدريبيالبرنامج
ب)التربويالموضوع
االتصال

من الناحیة العملیة
إنطباع

مواد التعلیم
والجدول الزمني

محتويات

دقیقة160التدریب:
دقیقة20الراحة:فترات

دقیقة40التقییم:

وفًقاالتدریبيالبرنامجتنظیمیمكن
على،المحلیةوالتفضیالتلالحتیاجات

سبیل المثال للموضوع أ):

3علىیحتويواحدتدریبيیوم)4

مواد تدریبیة

مادةإلىمقسمواحدتدریبيیوم)5
1×1ومادة2×1

×1علىمقسمانتدریبیومان)6

1×1وموضوعمادة2

یمكن أیًضا إجراء التقییم كاجتماع منفصل.

حواليالكبار:وساطةتوجیھ)1)
دقیقة70

أھداف التعلم:
ثاقبةنظرةاالتصالسفراءإعطاءفي

إلىاالتصال"ترجمة"كیفیةحول
جھودلدعمووسیطةحواریةأسالیب

التواصلتعزیزبھدفالجسوربناء
مجتمعاتعبرالمتبادلینوالحوار

األغلبیة وبیئات األقلیات ، إلخ.

ماذا یستلزم توجیھ الكبار والوساطة - مقدمة مفاھیمیة موجزة.●

طرقوكذلكالعملیةالتوجیھطرقلمراجعةموجزةمقدمة●
فيبما،الصغیرةالتمارینمعجنبإلىجنًبا،والتدریبالوساطة

ذلك:
oاستفسار تقدیري
oنھج التعلم من نظیر إلى نظیر
oنھج السرد و البرمجة اللغویة العصبیة مع التمارین
oالتواصل التحفیزي
oلعب األدوار
oالفیدیو كأداة تدریب

عملورشوإجراءتخطیط)2أنظر فوق
دقیقة90حواليناجحة:

أھداف التعلم:
باألسالیبالتوعیةسفراءلتزوید

ألحداثللتخطیطالعملیةواألدوات
السفراءوتجھیز-المختلفةالتوعیة

لتنفیذ مثل ھذه األحداث بأنفسھم.

ورشوعقدللتخطیطاألساسیةالقواعدعنموجزةمقدمة●
العمل والعروض التقدیمیة الناجحة ، إلخ:

oتوضیح الغرض والمحتوى
oاألساسیةالموضوعاتعلىالضوءلتسلیط

ونقاط االھتمام
oواألشكالالتوضیحیةالرسوماتالستخدام

والمخططات ، إلخ
oلتوضیح المصطلحات والمفاھیم ، إلخ

والندواتالعمللورشالتشاركيالتنظیمعلىألمثلةمقدمة●
باستخدام األدوات الرقمیة لألحداث عبر اإلنترنت ، بما في ذلك:

oالتقدیرياالستفسار)AI(

oورش عمل المستقبل
oOpenSpace mfl.



منظورمن،السیئة/الجیدةبوربوینتلعروضأمثلةعرض●
إلىمختلفبشكلتتوجھقدولماذااالختالفاتھيماتواصلي.

المشاركین في سیاقات مختلفة؟ ما ھي نقاط التعلم؟
یتعینأنھتخیلأشخاص:3-2منتتكونصغیرةمجموعاتفي●

علیك تنظیم ورشة عمل باستخدام اإلرشادات التالیة:
oالمستھدفةوالمجموعةالموضوعصف

لورشة العمل الخاصة بك.
oطرقواستخداموجدولةبرنامجبإعدادقم

عرض مختلفة.
o.ضع في اعتبارك طرق اإلعالن الخاصة بك
oكانحالفيوالتحدیاتالفرصاعتباركفيضع

عبربكالخاصةالعملورشةإجراءعلیك
اإلنترنت.

o.قدم نتائجك لبعضكما البعض

كمراجعةإجراؤهتمالذيالتقییم)3أنظر فوق
لموضوعاتمشتركةومناقشة
40حواليالفردیة:التدریب

دقیقة.

معالیومبرنامجحولقصیرةجولةأوالًقسمین:إلىالتقییمینقسم●
أكثرمشتركانعكاس،ذلكبعدوالتحسینات.للتعدیالتاقتراحات

عمومیة حول الموضوعات التعلیمیة والمحتوى داخل كل موضوع.

ج:5مخطط
الثالثالتدريبيالیوم-المشترك+MultiPLUSالتدريبيالبرنامج

موضوع تعلیمي ج)
تلخیص

التعلم السابق

مواد التعلیم
والجدول الزمني

محتویات

دقیقة150التدریب:
دقیقة30االستراحات:

دقیقة30التقییم:

األولالتعلیميالھدف)1
والمحتوى الموجز

65

محضر
جلسة

التعلمأھدافمن3أولویاتبتحدیدمشتركبشكلاالتصالسفراءیقوم●
ومنظوروالتدریبالنھائیةللمراجعةبھاالمرتبطوالمحتوىالسابقة

ممكن من خالل أسالیب وأدوات إضافیة.
تعلیميومحتوىھدف)2

آخر للتلخیص
65

محضر
جلسة

الثالثالتعلیميالھدف)3
والمحتوى الموجز

50

محضر
جلسة

30تقییم

محضر
جلسة



عملیةإجراءالتنفیذ:مرحلة.8
تدريبیة

مقدمة8.1
البرنامجإلرشاداتوفًقاالشريكةالدولجمیعفيالوساطةسفراءتدريبتنفیذتم

ومكثفضیقزمنيإطارفيالتدريبيالبرنامجإكمالھوالھدفكان،األصلفيالمشترك.
COVID-19جائحةبسببالعملیةالناحیةمنالخطةبھذهالوفاءيمكنال،ذلكومعنسبیًا.

أنحاءمعظمفيوكذلك-الشريكةالبلدانجمیعفيالنطاقواسعةاإلغالقوعملیات
العالم.

إطارعلىبناًءالمحلیةالتعلیمیةالدوراتتنظیمعلىالمشروعشركاءوافق،ذلكمنبدالً
منمجموعةمعالمختلطالتعلمنماذجالحاالتبعضفيتضمنوالذي،واقعيزمني

األقسام عبر اإلنترنت والتعلیم المباشر.

بماالمختلفةالتعلیمیةالموضوعاتأولوياتتحديدفيأحرارالشركاءأنعلىاالتفاقتمكما
فيالنشرسفراءأنمنالرغمعلىالمحلیین.االتصالسفراءاحتیاجاتمعيتماشى

معالتعلمأنشطةعلىكبیربشكلركزواقدالوطنیةالحدودعبراألولیةالتركیزمجموعات
لمواضیعالشركاءأولوياتتحديدفياختالفاتھناكتزالال،التواصلطرقعلىالتركیز

وأسالیب محددة ضمن موضوع االتصال العام.

فيالمحلیةلالختالفاتموجزةمراجعةعلىالتالیةاألقسامتحتوي،الخلفیةھذهضوءفي
برنامج التعلیم العام.

االتصاللسفراءمحلیةتدريبیةبرامجتنفیذ8.2

النموذج في النمسا
تكملھا،اإلنترنتعبرجلساتثالثشكلفيالتدريبيالبرنامجتنظیمتم،النمسافي

النسخعنالنمساويالنموذجاختلف،الطريقةوبھذهالحضور.علىقائمةعملورشة
وبالتاليمتابعةتدريبلیومالنمسابرامجتمديدتمحیث،الشريكةالدولفياألخرى

ضعف المدة:



المنظموناستخدم،اإلنترنتعبركنشاطكبیرحدإلىتنظیمهتمالتدريبيالبرنامجألننظًرا
االتصال.سفراءبینالمشتركةالتعلموعملیةالمتبادلالتواصللضمانمناسبةكأداةالمجذاف

Padletالالصقةالمالحظاتمنالعديدإضافةللمشاركینيمكنحیثرقمیةبیضاءلوحةھي
استخداميمكنذلك.إلىومافیديوومقاطعومستنداتوروابطوصورنصوصشكلعلى

Padletوالتخطیطواالختباراتوالمالحظاتالذھنيوالعصفوللمناقشاترقمیةإعالناتكلوحة
وكذلكوالسريعةالقصیرةلألنشطةمناسبةاألداةذلك.إلىوماوالتعلیقاتوالتمارين



،التعاونیةاألنشطةوتنظیمإلنشاءمناسبًاPadletيعداألجل.وطويلةالشاملةللمشاريع
منھجیةضمانوبالتالياللوحةنفسإلىمحتوىإضافةوالمشاركینللمدرسینيمكنحیث
منمختلفةأشكالإنشاءإمكانیةأيًضاالعديدةاإلعدادخیاراتتتیحالممارسة.فيالحوار

التعاون في الفصل الدراسي االفتراضي.

األلوانعمىبمناطقيسمىماالنمساويالشريكقدم،االتصالبنماذجيتعلقفیما
فإن،ذلكعلىعالوةالثقافات.بینوالسیاقاتاالجتماعاتفيالتواصلسوءومصادر
وسوءبالثقافةالمرتبطالفھملسوءيمكنكیفلتوضیحُتستخدمالدرامامثلثفيالطريقة

التواصل أن يخلق أدواًرا معینة مثل دور الضحیة في تفاعل يؤدي إلى تصعید الصراع.

واآللیةmillionتأثیريسمىبمنالنشرسفراءتعريفأيضاتم،لذلكواستمرارا
كان،الجماعاتأولألفرادتوقعاتكزادتكلماأنهإلىتشیرالتيالخاصةالنفسیة

أداءھم وعملھم أفضل.

نماذج أنا إسبانیا
علىالحضورعلىقائمتدريبنموذجعلىالحفاظالشريكةالمنظمةقررت،إسبانیافي

التعلیمبرنامجتنفیذتموھكذاوالسالمة.النظافةتدابیرجمیعمراعاةمع،الوباءمنالرغم
األسباني على أساس الھیكل التالي:



وأنشطةوأھدافألھدافمقدمةاألولىاإلسبانیةالجلسةتضمنتاألولاإلسبانيالقسم
كاسحاتإلىباإلضافةنشرسفیرلكلشاملعرضإلىباإلضافة،+MultiPLUSمشروع

الجلید وطرق تنظیم ورش العمل.

معالكبارتعلیمومفاھیمالتواصلیةاألسالیبفيأكثرتعمقتفقد،الثانیةالورشةأما
التركیز على:

التواصل داخل الذات●
التواصل بین األشخاص●
التواصل الجماعي●
االتصال التنظیمي●
االتصال الجماھیري●
التواصل الثقافي●
التواصل المؤسسي●

ھذاتوضیحتمواللفظي.العمليللتواصلبالكاملمخصصةالثالثةالعملورشةكانت
يمكنحیثالتدريباتمعجنبإلىجنبًاالسرديةالمناھجخاللمنالمھمالموضوع

لسفراء االتصال محاكاة وتبادل الخبرات من السیاقات التواصلیة العملیة.



النموذج اإليطالي
نتیجةاألولالتدريبيومتمحیث،مركبكنموذجالتدريبيالبرنامجتنظیمتم،إيطالیافي

،اإلنترنتعبرCOVID19لقیود
يتبعه قسمان للحضور:



التفاعلتحدياتبسببإبداعیةكونھامنإفادةأكثراإلنترنتعبرالعملورشةكانت
مثاليبشكليعملاإلنترنتعبرالنموذجفإن،ذلكومعاالفتراضي.الفضاءفيالفعال
+MultiPLUSلمشروعاألساسیةواألھدافواألھدافاألفكاربمعالجةاألمريتعلقعندما

منعددتقديمتمكماالمشروع.فيالنشرسفراءيلعبهالذيالخاصالدورإلىباإلضافة
الموضوعات الرئیسیة للمشاركین في مجال تعلیم الكبار وتعلیم الكبار والتواصل.

موضوعمنانطالًقاجسديا.لاللتقاءالفرصةالنشرسفراءوالثالثةالثانیةالعملورشتاأعطت
علىخاصبشكلالتركیزمعوناقشوھاتجاربھمالسفراءوتبادل،الثقافاتبینالتواصل

الجسدلغةمسألةكانت،ذلكإلىباإلضافةإيطالیا.فياستقرارھمبعداألولىالفترة
والتواصل الجسدي محور تأمالت مشتركة وتبادل الخبرات.

التعلیمیةواألدواتاألسالیبمنعددعلىالنشرسفراءتعريفتم،آخًراولیسأخیًرا
منالحقةمرحلةفيبھمالخاصةالعملورشوتنفیذالعملياإلعدادفيالستخدامھا

البرنامجمنالجزءھذافيالنشرسفراءأنإلىاإلشارةوتجدر+.MultiPLUSمشروع
فياالتجاه.أحادياالتصالعبرالمعلوماتنقلفيالخبراتإلىيشیرواأنيمكنالتدريبي

كانتوالتي،والتواصلالحوارالخبرةإلىيفتقرونأنھميؤكدواأنيمكن،نفسهالوقت
مجرد نقطة أساسیة في المشروع.



النموذج في سلوفینیا
البدايةفيالتدريبيالبرنامجيتألفحیث،مركبنموذجتنظیمالسلوفینيالشريكاختاركما
التدريبلعقدجزئیًا،المتنوعةاالحتیاجاتتلبیةھوالقصدكاناإلنترنت.عبرعملورشةمن
خاللمناالتصالسفراءمعمباشرحوارإلنشاءوجزئیًاالمعنيالربیعفيممكنوقتأقربفي

والتي،افتراضیةاجتماعاتغرفخاللمناإلنترنتعبربتنسیقالحوارضمانتمالحضور.
أعقبتھا ورش عمل وجًھا لوجه:



التدريسأصولوعلم،الكبارلتعلیماألساسیةللمفاھیماألولىالعملورشةتخصیصتم
تقديمتم،التعلمأسالیبعرضخاللمنالرئیسیة.المجاالتلھذهأولىكمقدمةوالتعلیم

ألنماطالتدريبطرقتغییرإلىالحاجةوبالتاليمختلفةتعلمبمناھجأيًضاالنشرسفراء
التعلم المختلفة وتفضیالت التدريس في مجموعة مشاركة.

بیناللقاءعلىوتأثیرھاللتواصلالمختلفةاألشكالعلىأيًضااألولىالعملورشةركزت
التواصلطرحتم،ذلكإلىباإلضافةالجسدي.والتواصلالجسدلغةذلكفيبما،الناس

في حاالت النزاع ومفھوم االتصال الالعنفي في األفكار والمناقشات المشتركة.

علىالنشرسفراءتدريبتمحیث،العمليالتربويللمنظورمقدمةالثانیةالورشةتضمنت
لورشةجسربناءتم،نفسهالوقتفيبھم.الخاصةالعملورشوعقدالعملياإلعداد
التعلممتطلباتمراعاةوكیفیةالتعلمأسالیبحولالمناقشاتخاللمناألولىالعمل

المختلفة واحتیاجات التعلم في مجموعة معینة من المشاركین.

النشرسفراءتكلیفتم،الثالثةالعملورشةإلىالثانیةالعملورشةمنإضافيكجسر
موجزتقديميعرضوتقديمبإعدادأنفسھمھميقومواأنعلیھمكانحیث،منزلیةبمھمة
عبراالجتماعاتتنظیمفيعملیًاتدريبًاالثالثالتدريبيالیومتضمنكماالعمل.لورشة

GoogleوZoomمنصتيعلىبناًءاإلنترنت Meet.

النموذج في الدنمارك
تموالتي،الحضورعلىقائمةعملورشثالثشكلعلىالدنماركيالنموذجترتیبتم

تغییرھا قلیالً من حیث الوقت مقارنة بالدول الشريكة األخرى ، مع مراعاة رمضان:



میرلوموريسإلىالنظريةالناحیةمنالجسديالتواصلحولاألولىالعملورشةاستندت
عضلیةذاكرةلمفھومومقدمةعصبينھجعلىعالوة،للجسمالموجھةوالظواھربونتي
والمشاعراألفكارتتفاعلأنُيفترضحیث،المعرفیةالسلوكیةالحلقاتمفھومعنفضال

وأنماط السلوك.

بشكلتوضحأنيمكنالتيالعملیةالتمارينمنمجموعةاالتصاللسفراءالمدربةقدمت
محددةمواقففيوكذلكالیومیةالحیاةفيعامبشكلالجسديالتواصلأھمیةجماعي

منُطلب،التدريبمنكجزءمعینة.مواضیععنواإلبالغالتواصلالسفراءعلىيتعینحیث
أوضاعواستخدامالفردياختیارھممنموضوعحولقصیرخطابإلقاءاالتصالسفراءجمیع

مختلفة من الجسم للتأكید على رسائلھم.

مشروعوأنشطةوأھدافأھدافالدنماركيالشريكاستعرض،التمارينلھذهكتكملة
MultiPLUS+النشر.سفراءيلعبهأنيجبالذيالدورعلىخاصبشكلالتركیزمعالشامل

الخطیبواصلحیثالجسدياالتصالألسالیبوثیقةكمتابعةالثانیةالعملورشةتنظیمتم
معالعاماالتصالموضوع،آخرينبینمن،السیاسیینتدريبمنالخبرةذوالمحترف
تم،التواصلوقواعدالبسیطةاألسالیبمنلعددمقدمةمناللفظي.للتواصلإرشادات

معاآلن،الشخصیةالخطبعلىتمارينخاللمنالمرةھذهأيًضااالتصالسفراءتحدي
التركیز بشكل خاص على اإلرشادات الخطابیة واللفظیة والتعلیقات المتبادلة.



علىوركزتللمضاعفینالتواصلیةالمھامإلىأقربخطوةالثالثةالعملورشةاتخذت
المستھدفةللمجموعاتاألساسیةالمتطلباتتوضیحذلكفيبماالمستھدفالتواصل

ماإلىمولتیبلیررتقديمتم،أخرىأشیاءبینمناالتصال.ومستوياتواھتماماتھاالمختلفة
مجموعةاحتیاجاتوتلبیةلتحلیلاستخدامھايمكنوالتي،الشخصیةبمنھجیةيسمى

مولتیبلیررإعطاءتم،ذلكإلىباإلضافةلذلك.وفًقااالتصالتكییفوبالتالي،معینةمستھدفة
واالستعالمالمستقبلیةالعملوورشالعملورشمثلالتنظیمیةالمنصاتلمختلفمراجعة

لحلمولتیبلیرردورجاء،المراجعةبعدالعاكسة.والفرقالمفتوحالفضاءومنھجیةالتقديري
محددةمستھدفةلمجموعةمجموعاتفيلحدثالتخطیطمنھمُطلبحیث،محددةمھمة

باستخدام منھجیة شخصیة وأحد األسالیب التنظیمیة المقدمة.

علىوركزتالنشرلسفراءاالتصالیةالمھامإلىأقربخطوةالثالثةالعملورشةاتخذت
ومستوياتواالھتماماتاألساسیةالمتطلباتتوضیحذلكفيبما،المستھدفالتواصل
ماإلىاالتصالسفراءتقديمتم،أخرىأموربینمنالمستھدفة.الفئاتلمختلفاالتصال
المحددةاالحتیاجاتوتلبیةلتحلیلاستخدامھايمكنوالتي،الشخصیةبمنھجیةيسمى

،ذلكإلىباإلضافةالمعدلة.االتصالأشكالمنشكلعلىبناًءمحددةمستھدفةلمجموعة
وورشالعملورشمثل،التنظیميالتنظیمأشكاللمختلفمراجعةالعملورشةتضمنت
بعدالعاكسة.والفرقالمفتوحالفضاءومنھجیةالتقديريواالستعالمالمستقبلیةالعمل

لمجموعةلحدثالتخطیطوھي،محددةمھمةلحلاالتصالسفراءدورجاء،المراجعة
مستھدفة محددة باستخدام منھجیة شخصیة وأحد أشكال التنظیم المقدمة.



التعلمنقاطصیاغةالتقییم:مرحلة.9
للتدريب المستقبلي

مقدمة9.1
MultiPLUSالتدريبلبرنامجشاملتقییمإجراءتم،بالمشروعالخاصالجودةإدارةلدلیلوفًقا

مااكتشافھواألولالمقامفيالھدفكانالمشروع.وشركاءالنشرسفراءمنكلبین+
التواصلیةمھامھمضوءفيالنشرلسفراءإيجابيتعلیميتأثیرالتدريبلبرنامجكانإذا

بشكلالمناسبةالتدريبطرقتقییمھوالھدفكان،ذلكعلىعالوةالتأھیلیة.واحتیاجاتھم
لطريقةوافیةخالصةوإنشاءالتالیةالمشروعلمرحلة،مستقبليمنظورفي،خاص

MultiPLUS.+اشتملوقدالمشروعمناألولىالمرحلةنھايةيمثلالتقییمفإن،ثمومن
على ما يلي:

أسئلةمعمنظماستبیانعلىاألثرتقییماعتمدتدريبیة.دورةكلبعداألثرتقییم●
علىباإلجابةاالتصاالتسفراءقامالمفتوحة.النوعیةواألسئلةمتعددمناالختیار

االستبیان بشكل فردي.

التدريبيالبرنامجمناالنتھاءبعدالمشروعشركاءبینمشتركوانعكاسنوعيتقییم●
الشامل. وقد حدد التفكیر المشترك نفس األسئلة التي أجاب عنھا سفراء النشر.

األولىالمشروعلمرحلةاألثروتقییملرصدالمشروعشركاءبینإلكترونيمسح●
بأكملھا.

أدناه.6النموذجفيالوساطةسفراءبیناألثرتقییميظھر



+MultiPLUSالتدريبيالبرنامجمنقسملكلالتقییماستمارة:6النموذج

إلىكیف تقیم العبارات التالیة حول البرنامج التعلیمي الیوم:
حد
كبیر

درجةإلىإلى حد معقول
أقل

ال على اإلطالق

لقد اكتسبت الكثیر من المعرفة الجدیدة الیوم

لقد تعلمت عن األسالیب واألدوات الجدیدة الیوم

المشاركینمعمثیرةمشتركةتأمالتفيالیومشاركتلقد
اآلخرین

فيالموضوعاتشرحفيحًقاجیًداالمدربونكان
تدریب الیوم

لقد حقق البرنامج توقعاتي بالكامل

كتابةیرجىالخاصة.بكلماتكالتالیةالعباراتتقیمكیف
الكلمات الرئیسیة:

ما ھو أھم تعلم بالنسبة لك الیوم؟

ھل شعرت بالراحة أثناء التدریب؟ لماذا لماذا ال؟

أثناءواألفكارالمشتركةالمناقشاتفيساھمتھل
التدریب الیوم؟ لماذا لماذا ال؟

فيترغبالذيماالیوم؟تدریبفيشيءفاتكھل
إضافتھ إلى التدریب؟

سفراءتقییماتمنالتعلمونقاطاالستنتاجات9.2
الوساطة

التدريبأنشطةحولمالحظاتھماالتصالسفراءقدم،التدريبيالبرنامجتقییمخاللمن
منعددفيالشريكةالدولعبرالسفراءوبیاناتدرجاتتلخیصذلكبعديتمالمحلیة.

االحتیاجات التعلیمیة ونقاط التعلم:

الحاجة إلى لمحة عامة عن عملیة المشروع الشاملة
نظرةذلكمنالتمكنإلىالحاجةحولاالتصاالتسفراءمنواسعةتعلیقاتھناككانت

التدريبیةالدورةلوضعالفرصةلھمتتاحبحیث،الشاملة+MultiPLUSمشروعدورةعامة



علىالقدرةإلىالحاجة،األقلعلى،يشملوھذاللمشروع.العامالسیاقفياألولیة
واألنشطةالمشروعفيالسفراءلدورالمشروعلتوقعاتدقةأكثرعامةنظرةعلىالحصول

المحددة التي كان من المفترض أن يكونوا جزًءا منھا خالل فترة المشروع.

بالمنظماتاالرتباطنفسلھميكنلمالنشرسفراءأنإلىاإلشارةتجدر،السیاقھذافي
الرجوعبالتأكیدالنشرسفراءلجمیعيمكنالشريكة.البلدانجمیعفيللمشروعالشريكة

أنھميعنيالھذالكنالمحلیة.بیئاتھمفياالجتماعیةالقضايالنشرالسابقةالتجاربإلى
+.MultiPLUSمشروعفيبدورھمالخاصةبالتوقعاتكاملةدرايةعلىكانوا

منأنهالتدريبيالبرنامجمنمھمةتعلمونقطةمھًمااستنتاًجايعد،الخلفیةھذهضوءفي
ومكانةدورعنواضحةعامةنظرةتكوينالمشروععملیةفيممكنوقتأقربفيالضروري

يجبالمشروع.فيالمحددةمھامھمتحديدذلكفيبما،المشروعتنفیذفيالنشرسفراء
األنشطةتؤديكیفوفھمبخطوةخطوةالمشروعلمتابعةالفرصةاالتصاللسفراءتتاحأن

فياألخیرةلألنشطةأساسیًاشرطًابدورھاتعدوالتي،التالیةاألنشطةإلىمباشرةاألولى
المشروع.

الحاجة للتدريب العملي وتمارين االتصال
التدريبعملیةتوسیعإلىالحاجةإلىاإلشارةتمت،النشرسفراءتقییممنھامكتذكیر

التعلیمبرنامجأنھيالوطنیةالحدودعبرالسفراءمنالمتكررةالرسالةوالمنھجي.العملي
MultiPLUS+كانالبرنامجأنمنالرغمعلىأنهإلىأيًضايشیرولكنهومالئًما.مثیًراكان

منتجعلبطريقةالتعلمعملیةعلىللحصولكاٍفوقتھناكيكنلمأنهإال،للغايةمكثًفا
ببساطةيتطلبإنهأخرى.سیاقاتفيالتربويةوالتماريناألسالیباستخدامتماًماالممكن

إلىواالنتقالالمنھجیةاألسالیبحولالمشتركللتفكیروالوقتالعمليالتدريبمنالمزيد
أيًضااالتصالسفراءبعضأبرز،الخبراتوتبادلالمشتركالتفكیرمنكجزءأخرى.سیاقات

الحاجة إلى تضمین بناء الفريق المنتظم والتدريب على االستماع الفعال.

فيعامةخبرةلديھماالتصالسفراءأنمنالرغمعلىأنهاالستنتاجيمكن،باختصار
الجديدةوالطرقاألسالیبمنالعديدالتدريببرنامجتضمنفقد،والمعلوماتاالتصالعملیات

فقطعندھا.منھجیةوتمارينعملیةأمثلةالمزيدمعالبرنامجتوسیعمنبدالبحیث
سیحقق البرنامج قیمة التحويل المثلى.

المشروعمرحلةفيبوضوحالمنھجيالمنظورتضمینيتمبأنللتوصیةسببًايعطيأنهكما
خاللمنمفیدبشكلالتربويةوالتمارينالمختلفةاألسالیبوصفتوسیعيمكنحیث،التالیة

الخاصةالعملورشوعقدتنظیمفيالتمارينالمثالسبیلعلى،واالختبارالعمليالتدريب
لالستخدام من أجل أنشطة المشروع في المرحلة النھائیة للمشروع.



على،+MultiPLUSالتدريببرنامجعنالكبیررضاھمعنعموًماالتوعیةسفراءعبَّر،باختصار
تكوينأنيبدو،عامبشكلغیرھا.منشیوًعاأكثركانتالتدريبموضوعاتبعضأنمنالرغم
بینالمحلیةالتعلمباحتیاجاتالصلةوثیقكانوالتدريبالتعلملموضوعاتالتعلیمبرنامج

سفراء النشر في البلدان الشريكة.

قدمھاالتيوالمقترحاتلالحتیاجاتتامةبدقةاالستجابةفينجحتالشراكةأنھواالستنتاج
سفراء االتصال في مجموعات التركیز األولیة.
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