
  

مش�وع تطو�ر خدمات الّتعليم
(OITABI 2 ) األساسّي - كتابي٢ 

 من خالل دعم مش�وع كتابي ٢  هنالك ٣٣٨,٠٠٠
 متعّلم/ة في المدارس االبتدائّية الّرسمّية والخاّصة

 من الّصّف األساسّي األّول حّتى الّصّف األساسّي
�ين الّسادس سيستفيدون من المعّلمين المدرَّ

 على منهجّية كتابي٢ لتعليم الق�اءة والكتابة
 والّ��اضّيات ومها�ات الّتعّلم الّنفسّي – اإلجتماعّي،
 ومن موارد الّتعليم والّتعّلم، وأنشطة الق�اءة التي

تستهدف المجتمع المدرسّي.

 الوكالــة األميركّيــة للّتنميــة الّدولّيــة USAID الّ�ائــدة فــي العالــم تســعى وتعمــل با�جــاه تحقيــق الّتنميــة. وهــي تســاعد علــى التنميــة
ــدّل ــة القومــّي وازدهارهــا االقتصــادّي، وي ــات المّتحــدة األميركّي ــة. وعملهــا يعــّ�ز أمــن الوالي ــز الّديمق�اطّي ــاء المجتمعــات وتع��  وبن

على  سخاء الّشعب األميركّي، ويمّهد الّط��ق إلى اعتماد المستفيد على ذا�ه وم�و�ته.

عن مش�وع كتابي ٢

الممّول: الوكالة األميركّية للّتنمية الّدولّية

ــدى ــم الّنفســّي – اإلجتماعــّي ل ــات والّتعّل ــة والّ��اضّي ــى تحســين مهــا�ات القــ�اءة والكتاب ــي ٢ (QITABI 2) إل �هــدف مشــ�وع كتاب
 أكثر من٣٣٨٫٠٠٠  متعّلم/ة في المدارس الّرسمّية والخاّصة المجاّنية ونصف مجاّنية في لبنان.

تعّرفوا إلى ك��ستا
 التلميــذة ك��ســتا العرجــا هــي واحــدة مــن حوالــى ١٥٠,٠٠٠ تلميــذ مــن المــدارس الّرســمّية اّلذ�ــن تلّقــوا علبــة تربوّيــة وّزعهــا

كتابي ٢ (QITABI 2). وقد تشاركت ك��ستا ووالدتها فا�يوال تجربتهما في هذا الفيد�و.

 يمكنكم متابعة أحدث أنشطتنا على منّصات وسائل الّتواصل االجتماعّي.
qitabiprogram qitabilebanon

قصصنا

آخر أخبارنا

ــّي نفســّي - ــر إطــار تعليمــّي وطن        تطو�
اجتماعّي للمتعّلم اللبنانّي

 طــّور مشــ�وع كتابــي ٢ (QITABI 2) المســّودة األولــى لإلطــار
 الوطنــّي للّتعّلــم الّنفســّي – اإلجتماعــّي (SEL) بالّتعــاون الوثيــق
 مــع و�ارة الّتر�يــة والّتعليــم العالــي والمركــز الّتربــوّي للبحــوث
 واإلنمــاء (CERD). بشــكل عــاّم، �ّتصــل مهــا�ات الّتعّلم الّنفســّي -
ــم ــة اّلتــي بواســطتها يتعّل ــالعملّية التنموّي  اإلجتماعــّي (SEL) بـ
الالزمــة المهــا�ات  ويطّبقــون مجموعــة مــن   األفــ�اد 
والعالقــات العمــل  ومــكان  المدرســة  فــي   للّنجــاح 

اإلجتماعّية والمواطنة.

 يســاعد إطــار الّتعّلــم الّنفســّي – اإلجتماعــّي (SEL) الوطنــّي
ــّي ــّي– اإلجتماع ــم الّنفس ــا�ات الّتعّل ــد مه ــي تحدي ــن ف  الّتربوّ�ي
أساســّية وُتعتبــر  اللبنانّ�يــن،  األطفــال  تهــّم  اّلتــي   (SEL) 
 لفعالّيتهــم فــي الحيــاة. وقــد جــاءت هــذه المهــا�ات علــى
 الّشــكل اآلتــي: الّتعاطــف - الوعــي الّنفســّي - إدارة األزمــات –
ــة - ــة المحيط ــ�ام ال�يئ ــّذات) - احت ــر ال ــة / تقد� ــاءة الّذا�ّي  (الكف
 م�ونــة الّتكّيــف مــع ســياقات معّينــة – تقد�ــر الّنُظــم - الّذاكــرة

العاملة – الّثقة بالّنفس.

       إمكانّيــة وصــول حوالــى ٨,٠٠٠ معّلــم/ة
م ذا�ّية إلى مقّ��ات ذات وتيرة تعلُّ

 كخطــوة أساســّية فــي ط��ــق اســتيعاب الحقبــة الجديــدة فــي
 الّتعليــم والّتعّلــم مــن بعــد، أطلــق كتابــي ٢ (QITABI 2) سلســلة
ــم ــول الّتعّل ــة ح ــة االبتدائّي ــي/ات المرحل ــّ��ات لمعّلم ــن المق  م
بعــد واســتعمال MICROSOFT TEAMS، وغال�يــة هــذه  مــن 
مــن أكثــر  تســتهدف  ذا�ّيــة،  تعّلــم  وتيــرة  ذو              المقــّ��ات 
مها�ا�هــم تحســين  علــى  وتعمــل  معّلــم/ة   ٨,٠٠٠ 
ــم/ة ــّ�ر المعّل ــ�ّود المق ــد. ي ــن بع ــد�وس م ــم ال ــي تقدي   ف
 بالمعرفــة والمهــا�ات الالزمــة إلدارة فّعالــة للّصفــوف الّد�اســّية
 مــن بعــد، وتحســين عملّيــة تعّلــم الّتالميــذ. وقــد تــّم إجــ�اء هــذا
للبحــوث الّتربــوّي  المركــز  مــع  الوثيقــة   بالّشــ�اكة   الّنشــاط 

.(CERD) واإلنماء

 يمكنكم مشاهدة مقاطع فيد�و (SIMON SAYS) والعديد من مقاطع
 فيد�و الّتعّلم الّنفسّي – اإلجتماعّي األخرى على القناة الخاّصة بمش�وع

.YOUTUBE على �وتيوب (QITABI 2) كتابي ٢ 

 �انيا فيليب غصوب، رئيسة مكتب اإلعداد والتد��ب (PITB) في المركز
.(CERD) الّتربوّي للبحوث واإلنماء

 شــكً�ا ج��ــًال لمشــ�وع كتابــي ٢ (OITABI 2) علــى الّدعــم
تربوّيــة خدمــات  لتقديــم  المتواصــل  والّتعــاون   المســتمّر 
ــان علــى نحــو أفضــل. ــة الجــودة ألطفــال لبن ــة عالي  وتعليمّي
 كــم أّن تطو�ــر هــذا المقــّ�ر الّتفاعلــّي ذي وتيــرة الّتعّلــم
ــن/ات ــع المعّلمي ــى MICROSOFT TEAMS لجمي ــّي عل  الّذا�
 فــي المحافظــات الّثمانــي خطــوة أساســّية نحــو حقبــة

 جديدة من الّتعليم والّتعّلم من بعد!

تو��ع أكثر من ١٤٨,٠٠٠ علبة تربوّية      
 بالّتنســيق مــع و�ارة الّتر�يــة والّتعليــم العالــي ولضمــان مشــاركة
ــدارس ــال الم ــاء إقف ــي أ�ن ــت ف ــن ال�ي ــم م ــي الّتعّل ــذ ف  الّتالمي
،COVID-خــالل فتــرة اإلغــالق العــاّم بســبب جائحــة كو�ونــا ١٩ 
علــى تربوّيــة  علًبــا   (QITABI  2)  ٢ كتابــي  مشــ�وع   وّ�ع 
ــة. ــم فــي ٨٨٢ مدرســة رســمّية ابتدائّي  ١٤٨,٢٠٢ متعّل
 وتشــمل العلبــة التربوّيــة قصًصــا ذات مســتويات مناســبة للفئــات
 العم�ّ�ــة فــي اللغــات الّثــالث: العر�ّيــة واإلنكلي�ّ�ــة والفرنســّية،
(SEL)  ألعــاب ��اضّيــات، حقائــب الّتعّلــم الّنفســّي - اإلجتماعــّي 
المتعّلمــون فــ�ح  وقــد  وقرطاســّية.  األســرة،  أفــ�اد  لجميــع 
ــن ــ�ون م ــا كثي ــة، واعتبره ــب التربوّي ــذه العل ــتالم ه ــً�ا باس  كثي

ممتلكا�هم الّثمينة.

 نحــن فــي حاجــة ماّســة إلــى هــذا الّنــوع مــن المســاعدة في
  المدرسة الّرسمّية.

انقر ال�ابط للوصول إلى د�وس وأنشطة الّتعليم من بعد اّلتي يقّدمها مش�وع
.(QITABI 2) كتابي ٢

USAID

تعّرف إلى الم��د

تعّرف إلى الم��د

الّسّيدة غادة صعب، مد�رة مدرسة الّشويفات المتوّسطة الّرسمّية للبنات.

ا من بعد نشر ٤٥٠ درًسا إلكت�ونيًّ         

 فــي ظــّل جائحــة كو�ونــا ١٩-COVID وتماشــًيا مــع الّتحــّول
  الجــذرّي إلــى الّتعّلــم مــن بعــد، قــام ف��ــق مــن خبــ�اء كتابــي ٢
   (QITABI 2)  فــي القــ�اءة والكتابــة والّ��اضّيــات �إعــداد أشــرطة
�وتيــوب قنــاة  علــى  ونْشــرها  مختلفــة  تعليمّيــة   فيد�ــو 
 YOUTUBE الخاّصة بمش�وع كتابي ٢ (QITABI 2). فالمش�وع
 نشــر ٤٥٠ درس فيد�ــو يســتهدف القــّ�اء الّناشــئين  فــي
 اللغــات الّثــالث: العر�ّيــة واإلنكلي�ّ�ــة والفرنســّية، كمــا
 قّدم المفاهيم األساســّية فــي الّ��اضّيات. وهذه الّد�وس
 مصمّمــة لّتالميــذ المرحلــة االبتدائّيــة مــن الّصــّف األساســّي

األّول حّتى الّصّف األساسّي الّسادس.
 ويمكــن للمعّلميــن وأوليــاء األمــور واألطفــال فــي مختلــف
اإللكت�ونــّي المحتــوى  إلــى  الوصــول  اللبنانّيــة   المناطــق 
 الّتعليمــّي لمشــ�وع كتابــي ٢ (QITABI 2) المقــّدم بأســلوب
 تفاعلــّي غنــّي. فضــًال عــن أّن الّتالميــذ المالزميــن �يوتهــم ســوف
ــّي ــّي - اإلجتماع ــم الّنفس ــطة الّتعّل ــن أنش ــً�ا م ــتفيدون كثي   يس
ــع ــل م ــى الّتعام ــال عل ــاعدة األطف ــت لمس ــي ُصّمم  (SEL) اّلت
خــالل مــن  الحالّيــة  األزمــة  بســبب  ومخاوفهــم   قلقهــم 

عن مشاعرهم، سواء في ال�يت أم في الّصّف.الّتع�ير

#١ كانون الثاني-آذار ٢٠٢١

https://www.youtube.com/watch?v=d7whcthJ_Ok&list=PLIOXxpEUoE6tFg7aweAHoicrQyCpDj0lE&index=1
https://www.youtube.com/c/QITABILebanon/featured
https://www.usaid.gov/lebanon
https://www.worldlearning.org/program/quality-instruction-towards-access-and-basic-education-improvement-2/
https://medium.com/quality-instruction-towards-access-and-basic/how-one-student-in-lebanon-is-benefiting-from-qitabi-2s-educational-boxes-36fdd13881fe

