
ث إرشادات املتحدِّ
مــدارس  يف  والتَّدريــس  للتَّعليــم  ـاين  الثَـّ ويل  الــدَّ املؤمتــر 

)ICET( ـاين عــر(  الثَـّ ــفِّ  ـى الصَّ )ريــاض األطفــال حتَـّ



icet.stirlingschools.co.uk icet@stirlingschools.co.uk @StirlingSchools

:ICET 2022 موضوع
“تمكين المدارس في إعداد الطُّالب بمهارات الحياة الحقيقيَّة”

ـم واألعــراف  ـة األساســيَّة ومهــارات التَّعلُـّ ســة إجتامعيَّــة مســؤولة عــن تزويــد األجيــال باملعرفــة األكادمييَـّ التَّعليــم هــي مؤسَّ
ــة مــن خــالل الكفــاءات الَّتــي يطرحونهــا لــدى املتعلِّمــن للتَّميــز  ســات التَّعليميَّ ــم جــودة األنظمــة واملؤسَّ ــة. أي أنَّنــا نُقيِّ الثَّقافيَّ

يف املجتمــع العاملــي.

ســات تعليميَّــة رائــدة، فــإنَّ املــدارس مســؤولة عــن إعــداد الطُّــالب مبهــارات الحيــاة الواقعيَّــة. ولكــن مــا مــدى كفــاءة  بصفتهــا مؤسَّ
يَّــات الحيــاة الواقعيَّــة واملتوقِّعــة؟ املــدارس والتَّعليــم اليــوم يف تعليــم قــدرة الطُّــالب عــى مواجهــة تحدِّ

ياســات التَّعليميَّــة وقــادة املجتمــع مــن املجتمــع  بــن وصانعــي السِّ بويــنِّ واملعلِّمــن واملدرِّ ICET 2022 الخــراء التَّ تدعــو 
راســيَّة والتَّطويــر املهنــي. ــؤال الحتمــي يف التَّعليــم وتطويــر املناهــج الدِّ ويل للتَّفكــر معــاً يف هــذا السُّ املحــيِّ والــدُّ

بويَّــة الَّتــي مــن شــأنها متكــن  ســوف يستكشــف ICET 2022 الفــرص ووجهــات النَّظــر للتَّطويــر املهنــي للمعلِّمــن والقيــادة التَّ
الطُّــالب مــن خــالل غــرس مهــارات حــلِّ املشــكالت وكفــاءات الحيــاة الواقعيَّــة فيهــم.

كيز: التَّ
مــن املفــتض أن تركِّــز عــروض ICET 2022 التَّقدمييَّــة عــى التَّعليــم والتَّدريــس يف ســياقات K-12 "مــدارس مــن الرَّوضــة حتَّــى 

التَّعليــم الثَّانــوي".

يجب أن تهدف العروض التَّقدمييَّة إىل ثالثة أهداف رئيسيَّة:
لتحسن تجربة التَّعليم يف الفصل	 
ملساعدة املعلِّمن ومدراء املدارس عى توسيع خراتهم	 
لتشجيع مطوِّري الرامج واملناهج عى تأمن كفاءات الحياة الواقعيَّة يف مناهج التَّدريس والتعليم	 

املصنَّفات:
يجب أن تكون العروض التَّقدمييَّة يف ICET 2022 تحت مثانية خيارات من الفئات:

مهارات القرن الحادي والعرين	 
التَّعليم التَّكنولوجي	 
إستقالليَّة املتعلِّم -الطالب-  	 
التَّعليم القائم عى املروع	 
التَّدريب العمي مع التَّعليم	 
القيادة املدرسيَّة	 
التَّطوير املهني للمعلِّم	 
خصيَّة	  تعليم الشَّ
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اللغات:
ميكن تقديم العروض التَّقدمييَّة يف ICET بثالث لغات:

اإلنجليزيَّة	 
العربيَّة	 
الكرديَّة	 

ة: املدَّ
ة كلِّ ندوة 50 دقيقة إجامالً: مدَّ

40 دقيقة للعرض التَّقدميي	 
10 دقائق لألسئلة )جلسة ضامن الجودة(	 

ث: إستامرة تسجيل املتحدِّ
مــو العــروض( بإكــامل إســتامرة التَّســجيل مــن املوقع الخاّص بـــ)ICET(. يتضمَّن منوذج التَّســجيل معلومات  ثــون )مقدِّ يقــوم املتحدِّ

م العرض. م وموضــوع النَّــدوة وامللخَّــص وصورة مقــدِّ ــة باملقــدِّ اإلتِّصــال الخاصَّ

/https://icet.stirlingschools.co.uk/speaker-registration-form-2022

مبجرَّد إستكامل إستامرة التَّسجيل وتحميل امللخَّص، ستتَّصل بك اللجنة األكادمييَّة بشأن املوافقة والتَّعليامت الالزمة.

امللخَّصات:
ث. يجــب أن تكــون امللخَّصــات 150  ثــون ملخــص عروضهــم التَّقدمييَّــة يف إســتامرة تســجيل املتحــدِّ م املتحدِّ مــن املفــتض أن يقــدِّ

كلمــة كحــد أدىن و200 كلمــة كحــد أقــى.

العروض اإلفتاضيَّة:
توفِّــر العــروض التَّقدمييَّــة اإلفتاضيَّــة فرصــة رائعــة للتَّفاعــل مــع الجمهــور وتقديــم النَّــدوات يف حالــة عــدم قدرتــك عــى الحضــور 

ــات التَّكنولوجيَّــة. ــاً. تتيــح لــك هــذه العــروض التَّقدمييَّــة تقديــم العــروض املبــارشة مبســاعدة الحلــول واإلمكانيَّ فعليَّ

ث شاشته، ويظهر أيًضا مقطع فيديو مبارش املتحدث للجمهور. أثناء العرض التَّقدميي اإلفتايض، يشارك املتحدِّ

م.	  يجب إعداد العروض التَّقدمييَّة عى منوذج ICET املقدَّ
يجــب إرســال العــروض التَّقدمييَّــة ملراجعتهــا مــن ِقبــل لجنــة ICET األكادمييَّــة عــر icet@stirlingschools.co.uk قبــل املوعد 	 

د. النِّهــايئ املحدَّ
سيكون مرف معنَّ من ِقبل ICET يف كل جلسة من أجل:	 

ردشة ألسئلة املشاركن وإجاباتهم مساعدتك يف جلسات ضامن الجودة من خالل مراقبة مربَّع الدَّ  -  
تقديم املساعدة الفنِّيَّة وإستكشاف األخطاء وإصالحها  -  

للمساعدة يف األمناط التَّفاعليَّة يف العرض التَّقدميي الخاّص بك  -  

https://icet.stirlingschools.co.uk/speaker-registration-form-2022/
https://icet.stirlingschools.co.uk/speaker-registration-form-2022/
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للتأكُّد من سري العرض التَّقدميي اإلفتايض بسالسة، يجب عليك:
أن تكون متَّصالً باإلنتنت ومتاًحا قبل 15 دقيقة من العرض.	 
أن يكون لديك إتَّصال إنتنت موثوق ورسيع .	 
إختبار امليكروفون وكامرا الفيديو.	 
ـأكُّد من أنَّها تعمل بسالسة مع جميع املحتويات واملرئيَّات والرُّسوم املتحرِّكة ومقاطع الفيديو إن وجدت.	  إختبار الرائح والــتَـّ
ــة وأن 	  ــاء العــرض التَّقدميــي. يجــب أن تكــون الغرفــة الَّتــي تســتخدمها هادئ ــاه مــن حولــك أثن ــع ببيئــة غــر مشــتَّتة لإلنتب التَّمتُّ

ــة. ــة اإلفتاضيَّ ــا بصــور ICET الرَّســميَّة للخلفي ــدك أيًض ــة مســتخدمة قــدر اإلمــكان. ســيتم تزوي تكــون الخلفيَّ

التَّأليف وحقوق النَّرش:
وط واألحكام التَّالية فيام يتعلَّق بالتَّأليف وحقوق النَّر: ثن اإللتزام بالرُّ يجب عى املتحدِّ

ثــن اإلستشــهاد بأيَّــة مصــادر مســتخدمة يف املحتــوى. ICET ليســت مســؤولة عــن مســائل حقــوق النَّــر 	  يجــب عــى املتحدِّ
ثــون. الَّتــي يســبِّبها املتحدِّ

ث ويقــّر ويوافــق رصاحــًة عــى رشوط وأحــكام 	  ــص والعــرض التَّقدميــي للنَّــر إىل مؤمتــر ICET؛ يؤكِّــد املتحــدِّ تقديــم امللخَّ
وط واألحــكام التَّاليــة: ــائدة وامللزمــة للمؤلِّــف )املؤلِّفــن( املســاهمن. تغطِّــي اإلتِّفاقيَّــة الــرُّ إتِّفاقيَّــة حقــوق النَّــر السَّ

يجب أن تكون اللجنة املنظَّمة لـ ICET قادرة عى اإلستخدام  -  
امللخَّص  -  

م الرنامج صورة مقدَّ  -  
إسم مقدم العرض وعنوانه الوظيفي  -  

تسجيالت فيديو للمؤمتر  -  
.ICET ألغراض التَّطوير والتَّسويق تحت إسم

ة: املواعيد النِّهائيَّة املهمَّ
ث: موعد تسليم امللخَّص 17 مارس/ آذار 2022: إستامرة تسجيل املتحدِّ

من 3 إىل 5 أيَّام عمل: يتمُّ إخطار مؤلِّفي امللخَّصات املختارة
14 أبريل/ نيسان 2022: املوعد النِّهايئ لتقديم العرض التَّقدميي

27 أبريل/ نيسان 2022: إغالق تسجيل املشاركن


