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ورقة عمل: كيفية إنشاء خطة التعلم والتكيف

القسم 1 - أهداف التعلم والتكيف  
استخدم هذا القسم لتحديد أهداف المشروع واحتياجاته المتعلقة بالتعلم والتكيف ، بما في ذلك تحديد األسئلة لجدول أعمال التعلم. اجب على االسئلة 

التالية :
ما أهمية التعلم والتكيف لمشروعك؟  	 
ما هي أهداف التعلم المحددة لمشروعك؟ يمكن أن تشمل هذه األهداف:   	 
اختبار وتقييم صحة نظريتك للتغيير واستكشاف االفتراضات والفرضيات أثناء تنفيذ المشروع.  	
سد الفجوات المعرفية التي قد تعيق التصميم المستنير وقرارات التنفيذ.   	
اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحسين فعالية وكفاءة استراتيجيات المشروع أو النهج أو األنشطة.  	
تعزيز التعاون والتبادل والتعلم بين أصحاب المصلحة. .  	

ما هي أسئلة التعلم المرتبطة بأهداف التعلم للمشروع؟        	 

القسم 2 - أساليب وأنشطة التعلم  
استخدم هذا القسم لتحديد األساليب واألنشطة التي ستستخدمها إلنشاء التعلم وتحليله وتوليفه. يمكنك تضمين أنشطة لعكس أو جمع المالحظات أو 

مراقبة السياق. . 

القسم 3 - عملية التكيف 

تهدف ورقة العمل هذه إلى تقديم مخطط عام وبعض اإلرشادات لمساعدتك في تطوير خطة التعلم والتكيف. يمكن أن تكون هذه الخطة إما وثيقة 
 .)MEL( قائمة بذاتها ، أو يمكن دمجها في وثائق المشروع األخرى ، مثل خطة المراقبة والتقييم والتعلم

 الموارد الالزمة 

  

 من سيكون مسؤوالً عن 
تنفيذ أنشطة التعلم؟ ماهي 

المصادر التي نحتاجها؟

 التوقيت والتكرار 

  

 هل هذا نشاط تعليمي 
لمرة واحدة أم نشاط 

تعليمي روتيني؟ في أي 
فترة أو في أي مرحلة يجب 

أن يكتمل؟ 

خطة لتحليل ومشاركة 
التعلم 

 كيف سيتم تحليل البيانات 
التي تم جمعها ومشاركتها 

ومع من؟ 

غرض 

  

 ما هي أسئلة التعلم التي 
يغذيها هذا النشاط؟ 

الطريقة / النشاط 

  

 قدم االسم ووصًفا موجزًا   
للنشاط المخطط له. 



استخدم هذا القسم لتخطيط خطوات تحليل التعلم وإدخال البيانات مرة أخرى في عملية صنع القرار والتنفيذ. اجب على االسئلة التالية: 
ما هي اآلليات التي ستستخدمها لتكييف مشروعك بناًء على التعلم؟?	 
ما هي اآلليات التي سيتم استخدامها إلجراء تعديالت صغيرة خالل التنفيذ؟ 	
ما هي اآلليات التي يمكن استخدامها لتحديد التعديالت أو التغييرات االستراتيجية واتخاذ قرار بشأنها؟  	

 ما هي عملية اتخاذ القرار المتعلق بالتكيف؟	 
من المخول التخاذ قرار بشأن التعديالت ، وكيف يختلف صنع القرار بالنسبة للتعديالت الصغيرة مقابل التكيف االستراتيجي؟  	

ما هي عملية توثيق التغييرات واالحتفاظ بسجالت واضحة للقرارات والتعديالت؟	 

القسم 4 - التنسيق واإلدارة 
استخدم هذا القسم لتحديد الموارد الضرورية وأدوار الفريق لدعم عملية التعلم والتكيف. اجب على االسئلة التالية: 

من هم أعضاء الفريق المشاركين في عملية التعلم والتكيف وما هي أدوارهم؟	 
هل يوجد أعضاء فريق مخصصون للتعلم والتكيف؟  	
كيف سيشارك أعضاء الفريق اآلخرون في التعلم والتكيف ويدعمونه؟  	

 من من خارج فريقك )المانحون ، الشركاء ، المستفيدون ، إلخ( سوف يشارك في التعلم والتكيف وما هي أدوارهم؟	 
 ما هي الميزانية والموارد األخرى الالزمة إلجراء التعلم والتكيف؟ هل هذه الموارد متاحة أم يجب الحصول عليها؟	 

المصادر: 
 	  : )MEL( كيفية مالحظة: خطة مراقبة وتقييم وتعلم المشروع
إستراتيجية التعلم والتكيف - األمم المتحدة في قيرغيزستان 	 
قسم أدوات CLA للوكالة األمريكية للتنمية الدولية حول أجندات التعلم 	 
خبرة FHI 360 في تطوير خطط التعلم والتكيف 	 


