فرقة عمل قياسات التعلم
دعوة لتقديم الطلبات :الفريق العامل على التنفيذ
آخر موعد لتقديم الطلبات  81فبراير 2183
تدعو فرقة عمل قياسات التعلم ( )LMTFالخبراء الفنيين لتقديم توصيات لتنفيذ تدابير تعلم على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية.
سيجتمع الفريق العامل فعليًا من مارس  3102حتى سبتمبر  3102إلتنتا مشروع مخطط من التوصيات في أبريل  ،3102وورقة عمل
في يوليو  ،3102وتقرير كامل يوضح أبحاثه وتوصياته في أغسطس  .3102وسوف يستند الفريق في توصياته على الكفاءات التي
وضعتها الفرق العاملة السابقة على المعايير والمقاييس والطرق .ستشتمل األسللة المحددة التي سيتناولها الفريق العامل ما يلي:


كيف يمكن استخدام التقييمات الدولية واإلقليمية والوطنية الحالية للتعلم لقياس التقدم المحرز تنحو األهداف المتفق عليها دوليًا؟



كيف يمكن تقنين تنظم أو موارد إضافية لقياس التعلم على مستوى عالمي؟



كيف يمكن لتوصيات فرقة العمل تنقل الجهود المبذولة على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي لقياس وتحسين التعلم؟

سيتم توفير الدعم اللوجستي من قبل مركز معهد بروكنجز للتعليم العالمي ومعهد اليوتنسكو لإلحصاء.
معايير االختيار
سيتكون الفريق العامل من أفراد من وزارات التعليم والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدتني
ومنظمات المعلمين وأصحاب المصلحة اآلخرين .تنبحث عن أعضاء فريق عامل يتمتعون باآلتي:


خبرة في تطوير وتنفيذ و/أو استخدام بياتنات من عمليات تقييم التعلم على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.



عملوا بشكل مكثف على قضايا التعليم في بلدان تنامية.



خبرة في واحد أو أكثر من المجاالت التالية :إدارة التعليم ،سياسة التعليم الوطني ،سياسة التعليم العالمي ،تمويل التعليم ،الرقابة
والتقييم.

المسؤوليات
سيقوم أعضاء الفريق العامل بالتجمع الفعلي لوضع مجموعة من التوصيات لنقل مداوالت فرقة عمل قياسات التعلم .تتألف فرقة العمل من
حكومات وطنية وإقليمية ،ووكاالت التعليم للجميع المجتمعة ،والهيئات السياسية اإلقليمية ،والمجتمع المدني ،والوكاالت المانحة ،مع تمثيل
متوازن من شمال وجنوب الكرة األرضية .من خالل عملية تمتد على مدار عام لبناء توافق اآلراء وللتشاور ،ستقوم فرقة العمل بوضع
توصيات لقياس التعلم على المستوى العالمي .سيشتمل التقرير النهائي الصادر من فرقة العمل المقرر إطالقه حاليًا في سبتمبر  3102على
ما يلي:


توصيات لمجموعة من الكفاءات التعليمية من مرحلة الطفولة المبكرة حتى ما بعد المرحلة االبتدائية.



توصيات لكيفية قياس الكفاءات.



توصيات تحدد كيف يمكن للبلدان والمنظمات اإلقليمية والعالمية تنفيذ هذه التدابير لتحسين فرص التعلم والنتائج لألطفال
والشباب.

لإلبالغ عن هذه العملية ،سيقوم كل فريق عامل باآلتي:
لمزيد من المعلومات عن فرقة عمل قياسات التعلم يرجى زيارة الموقعwww.brookings.edu/learningmetrics :



استعراض المحتوى والجهود المبذولة حاليًا لقياس التعلم على المستوى العالمي وداخل البلدان.



العمل خالل فترة زمنية قصيرة لتطوير مشروع مخطط التوصيات ،ووضع ورقة عمل ،وإتنتا تقرير تنهائي من توصيات
التنفيذ.



االستجابة لقضايا وأسللة من فرقة العمل تتعلق بموضوع فريقها العامل.



الموافقة على تقديم توصيات في مصلحة بناء توافق في اآلراء بشأن قياس التعلم على المستوى العالمي .في بعض الحاالت ،قد
يتطلب هذا وضع األولويات الخاصة بالمؤسسة العضو جانبًا.



تمثيل عمل فرقة عمل قياسات التعلم والفرق العاملة في إطار منظماتها ومناطق تنفوذها.

السفر غير مطلوب للمشاركة في الفريق العامل ،والمشاركة طوعية ،ولن تتطلب المشاركة دفع أي مبالغ.
الجدول الزمني لفريق التنفيذ العامل هو على النحو التالي:
الجدول الزمني
مارس 2182
مارس – أبريل 2182
أبريل – يونيو 2182
يونيو – يوليو 2182
يوليو  – 2182أغسطس 2182
أغسطس – سبتمبر 2182

األنشطة
اختيار أعضاء الفريق العامل
إعداد مشروع توصيات للتشاور العام
فترة تشاور عام على ثالث مراحل
إعداد ورقة عمل الجتماع فرقة العمل المنعقد في يوليو 3102
الرد على األسللة والقضايا التي تحددها فرقة العمل؛ صياغة التقرير
النهائي
وضع الصيغة النهائية للتقرير على أساس التعليقات الواردة من فرقة
العمل

إجراءات تقديم الطلبات
في حالة استيفاء المعايير المذكورة أعاله و رغبتك في المشاركة في الفريق العامل في التنفيذ ،يرجى إرسال رسالة توضح بها رغبتك
وسيرتك الذاتية إلى البريد إلكتروتني  .learningmetrics@brookings.eduسيتم قبول الطلبات على أساس متجدد حتى  81فبراير
 ،2182وسوف يتم إخطار المتقدمين عن وضعهم في مارس .3102

لمزيد من المعلومات عن فرقة عمل قياسات التعلم يرجى زيارة الموقعwww.brookings.edu/learningmetrics :

