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  مقدمة عن التعلم بعمق
التعلم السطحي لدى ( هو برنامج سهل ومثير صمم لمكافحة  Learning in Depth LiDبرنامج التعلم بعمق )

( مؤمنون بأن هذا البرنامج لديه اإلمكانية من تحويل LiDكثير من التالميذ. فريق العمل الذين قاموا بتطوير )
 الخبرات المدرسية العادية لدى تقريباً جمع التالميذ إلى عالقة وطيده بالعلم والتعلم.

ألول سيتم تعيين عنوان أو موضوع  لكل طالب/طالبة فكرة البرنامج ببساطة هي كالتالي: في األسبوع الدراسي ا
بحيث يستمرون في تعلمه والبحث عنه طوال مرحلتهم الدراسية إضافةً إلى منهجهم الدراسي المقرر. مما يعني بأنه 

. سنة بدءا من المرحلة االبتدائية وانتهاءاً بالمرحلة الثانوية 21سيقوم التالميذ بدراسة مواضيعهم المختارة لمدة 
سيقوم التالميذ بإنشاء ملف شخصي يحتوي على معلومات عن الموضوع. بعض األمثلة عن مواضيع البرنامج: 

التفاح, السفن, السيرك, الحشرات, النظام الشمسي. يُعطى المعلمين قائمة 
بالمواضيع المناسبة والمقاييس التي يستطيعون من خاللها اختيار مواضيع 

, ولكن يوجد االبتدائيةعدة مدارس من المراحل  اضافية. نُِفذَ البرنامج في
 بعض المعلمين بدئوا بتنفيذ البرنامج في المراحل المتوسطة والثانوية.

التعلم بعمق يسمح للتالميذ بحرية استكشاف الموضوع من أي منظور يالئمهم 
من اختيارهم, ويشارك األطفال في البرنامج بحماسة شديدة ألن عملية التعلم 

 ر للسرور العميق ومحفز للخيال. تصبح مصد
سيقابل التالميذ باستمرار معلميهم المشرفين الذين يوفرون لهم التوجيه 

 . مواإلرشاد ويساعدوا التالميذ على انشاء ملفاتهم الشخصية لمواضيعه
يستغرق البرنامج  عادةً ساعة في األسبوع  في المراحل االبتدائية, مع مرور 

 ى مواضيعهم خارج ساعات المدرسة.  الزمن سيعمل األطفال عل
    

 
 
 

   

   *   *   * 

اطفالي!!! أصبحوا مهتمين باكتشاف ومشاركة المعرفة وتنظيمها. أصبح موضوعهم جزء  من  LiD" قد غير 

.  LiDأحد آباء  حياتهم ومقرب اليهم. خالل سنتين منذ تبني المدرسة لهذا البرنامج, تعلم أطفالي كيف يحبوا التعلم!"

    

 
 LiDبعض إمكانيات وفوائد 

 
 للطالب والطالبات: 

 .يمنح الموضوع المختار اتساع عميق من المعرفة 

 فهم عميق لطبيعة المعرفة. يُوِلد 

 .يساعد على تفاعل خيالهم ومشاعرهم في العملية التعليمية 

 .يعزز ويبني ثقتهم في انفسهم وافتخارهم بحصيلتهم العلمية 

  العمليات التنظيمية ومهارات البحث واالستطالع.يُطِور خبراء في 
 

 للمعلمين والمعلمات:
 .يشجع روح االستكشاف مع التالميذ 

 .يُبعد ضغوط الصف والتقييم 

 .العمل بحماس مع المتعلمين 

 .يثري التدريس المعتاد 



 
 لآلباء واألمهات:

 .يشجع روح االستكشاف مع أطفالك 

  الذاتي.يسمح لك برؤية تقدُم طفلك في التعلم 

 رص لرؤية فوائد برنامج يوفِر لك فLiD .وآثاره على طفلك مقارنةً بأطفال المدارس األخرى 

 .يجعلك تشارك مع المدرسة ومع تعلم أطفالك بطريقة جديدة مميزة 

 

 للمدرسة:
 وسيلة للطالب األكبر سناً والصغار للمشاركة في التعلم. يُوفِر 

 في عدة مواضيع تعليمية.   ةفيدفع المدرسة للتمرُكز حول محور المعر 

 . يثري ثقافة المدرسة 

  المجهود البسيط المبذول والنفقة المطلوبة لهذا البرنامج.ب مقارنةً هائلة يُوِصل فوائد ثقافية 

 

 مثال:
إنها نهاية اليوم األول لسارة في المدرسة, وقد انضم والديها اليها في مناسبة خاصة. سيعطى لكل 
من سارة وأصدقائها موضوع )لكل طالب/طالبة موضوع مختلف( وسوف يدرسونه طوال فترة 

 الدراسة. هناك الكثير من اإلثارة, واألطفال يستعدون لمعرفة الموضوع الذي سيصبحون 

Sara                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Apples                                                                

 
حصلت  خبراء فيه. تشاهد سارة كل من صديقاتها تُعطى موضوعاً معيناً. أحد صديقاتها المقربات

وأخرى )القطط(, وبينما سارة تترقب بلهفه وإذ فجأةً يأتي دورها. تصعد على موضوع  )الغبار(, 
على المسرح وتقوم باستالم ملف مغلق. تجد بداخل الملف قطعة سيراميك ملونة صغيرة الحجم 
مكتوب عليها اسمها وموضوعها بجانب صورة صغيرة. بعد أن تقرأ المعلمة موضوع سارة لها 

ا للجمهور)التفاح( والذي ستقوم بدراسته خالل االثني عشر تقوم سارة باإلفصاح عن موضوعه
سنين المقبلة. تُثبَت قطعة السيراميك الصغيرة على أحد حيطان المدرسة مع القطع األخرى لبقية 

 التالميذ.
ً قد استلمت مواد تنتمي لكل مواضيع التالميذ التي سيقومون بدراستها في فصلها,   معلمتها ايضا

ضا باقتراحات عن كيفية توجيه التالميذ والعمل على استمرارية التفاعل وهي مزوده أي
واالستكشاف. إذن, عند لقاء سارة بمعلمتها للمرة األولى بعد أسبوع أو نحوه تسألها المعلمة  عن 

قدمها والدي سارة وأصدقائها األكبر منها سنا لكي تتعلم عن التفاح, ثم  ياالقتراحات واألفكار الت



لمعلمة لسارة بأن تقوم بالبحث عن تقترح ا
أنواع التفاح التي قد تستطيع ان تجدها في 
السوبر ماركت, وأن تشتري تفاحة من كل 

 نوع إن أمكن.
تقوم سارة بعمل قائمة بأنواع التفاح التي  

وجدتها, ثم تُطِور تلك القائمة بمساعدة 
 5معلمتها بحيث تُقَيِيم طعم كل تفاحة من 

نقاط. 
بعد 
ذلك 

ارة س
ستجد 
أنواع 

أخر
ى 

مختلفة  للتفاح في سوق الخضرة وتضيفها 
الى المائدة لتُقَييم طعمها أيضاً. وهي أيضا 
تحاول أن توضح الفروق بين األنواع بواسطة 
الرسم. مع مرور الزمن, اكتشفت سارة 
مجموعة أخرى من التفاح الذي أخذ مكاناً في 
مائدتها. في نهاية العام الدراسي األول, 

نوع من  00577لمت سارة بأنه هناك تع
ً انحدرت  ً في العالم وأنها جميعا التفاح تقريبا
من ساللة تفاح بري حلو المذاق في مدينة 
كازاخستان منذ آالف السنين وتظل تنمو حتى 
اآلن. تحاول سارة أن تجد تلك المدينة على 
الخريطة, وقد تحب أن تقرأ قصص وتتعلم 

ا ستتعرف على أناشيد عن التفاح, هنا حتم
)وليامز تيل, جوني آبل سيد, اسحاق نيوتن, 

 وآخرون كثيرون(.

ثم ترشدها معلمتها الى أقوال وحكم عن 
التفاح مثل: "تفاحة في اليوم تبعد الدكتور 

 طوال اليوم". 
أصبح دفترها مزخرف بصورة برميل جميلة 
مليئة بالتفاح بداخل سفينة ألنها اكتشفت بأن 

لبحارة من داء اإلسقربوط. التفاح كان يحمي ا
بعد مضي سنوات من النجاح, أصبحت ملف 
سارة ثري ومليء بالمعلومات القيمة, ُجزٌء 
منها نبع من اهتمامها وتحرياتها الشخصية, 
وآخر بمساعدة معلمتها وعائلتها والتالميذ 
ً اللذين حظين بنفس  األكبر منها سنا

 الموضوع.
ارة عندما تقوم بتمرير اصبعك عبر ملف س

وهي في المرحلة المتوسطة, ستجد قسم 
الحقائق عن شجرة التفاح التي هي في األصل 
تنحدر من ساللة الورود, وأن أكبر تفاحة 

 باوند. 4تزن 
ً بأن لديها ملف صغير يحتوي  ستجد أيضا
على معلومات تشرح لماذا يطفو التفاح. كما 
أنه توجد ملحوظة على الهامش ذُكرت فيها 

زرعت التفاح تدعى آبي بأن أول سيدة 
(Api من أتروريا وأن التفاح في فرنسا )

انها وسيلة  pommed' Api)مازال يُدعى )
جيدة للتذكير. ذكرت سارة بأن اليونانيون 
والرومان يقدمون التفاح كجائزة وهم الذين 

نوع من التفاح. لديها أيضاً  17تعرفوا على 
شجرة العائلة المركبة التي توضح كيفية 

عبر الزمن الى األصناف  حتطور التفا
 المتوفرة حالياً. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 حتصب, الثانوية للمرحلة دراسي عام آخر نهاية مع
 وكيفية العالجية التفاح خصائص في خبيرة سارة
 واهتمامها توجهها أصبح ذلك ألن الصحة على تأثيره

ً  تعلمت وقد. الشخصي  األشعار من مجموعة أيضا

  .التفاح في ُضِربت التي واألمثال واألغاني والقصائد
ً  تعلمت  فيها تسبب الذي طروادة حرب عن أيضا
 باريس منحها التي الذهبية التفاحة رمى حين آيريس

 أن كما. حينها األجمل كانت ألنها ألفروديت طروادة
 التفاح أصناف على للحفاظ حمالت في ناشطة سارة

 تُزرع التي األصناف من قليل عدد ألن, النادرة
 ً  علم على وهي. لألمراض للتعرض قابل تجاريا
ً  وعلمت, الدول مختلف في التفاح إنتاج بطرق  أيضا

 إنتاج نسب إلحصائها الرياضيات من كبيراً  قدراً 
 والصين المتحدة األمريكية الواليات في التفاح

 العالمية األسواق في تباع كانت التي وأسعاره

 .المختلفة
 أنواع من نوع الى ينتمي التفاح بأن سارة عرفت
ً  ولديها, الورود , الصور من غنية حصيلة أيضا

 ومعرفة, واأللغاز, والقصص, والنكهات, واألغاني
 الفاكهة لهذه التاريخية اآلثار تتبع عن نتجت ضخمة
 حتى آسيا في الرئيسي مصدرها من بدايةً  الرائعة

 وتكاليفها, يملكونها هم من و اليوم العدية أصنافها

 .الخ النقل ومشاكل, وأرباحها
 أصبحت سارة, الفصل في أصدقائها جميع مثل

 من مجهود وأقل التكاليف بأقل معين مجال في خبيرة
 بما تتعلق جوانب عدة على ذلك أثر وقد, المعلمة قِبَل

 .أخرى مدرسية نشاطات ن سارة تفعله
 
 

              
 
 

 
 
 
 

قابلت سارة جون في حفلة ألحد 

األصدقاء. تبادال الحديث عن 

مواضيعهما وقررا بأنهما 

سيقومان بعرض موضوعيهما 

 .معا في نهاية العام الدراسي

موضوع جون كان عن الطيور, 

وقد عمال على ايجاد الروابط 

 .بين التفاح والطيور

الخيوط التي ربطت جانب من 

العرض المشترك النهائي 

للموضوعين هو حكاية إيطالية 

 :شعبية تدعى

 (Singing Apple and the 

Talking Bird)  

تبين بأنه أحد أقرباء جون الكبار 

أيضاً موضوعه عن التفاح, وقد 

قام جون بدعوة سارة لتلتقي به 

في زيارته القادمة. أخذت سارة 

معها موجز من ملفها وخاصة 

القسم الذي بحثت فيه عن تاريخ 

تطور أنواع التفاح والذي كانت 

تفتخر به كثيرا. أحضر قريب 

 طِلع  ليُ جون كمبيوتره المحمول 

سارة خريطة العالم التي 

صممها والتي توضح أصناف 

ومجموعات التفاح المتواجدة في 

   .كل مدن العالم

و قد تحدثا عن إمكانية دمج 

معلوماتهما وانتاج خريطة 

مشابهة لكل مدينة على حدى 

بدايةً من العصر اليوناني حتى  

 .وقتنا الحالي



 :شائعة أسئلة

 21 لمدة الموضوع نفس دراسة تصبح هل: س
 الحقاً؟ للتالميذ مملة دراسية سنة

ً , للجهل نتاج هو الملل: ج  أكثر عرفنا كلما عموما

ً  يصبح ما شيء عن ( LiD) مبادئ أحد. أكثر شيقا
 عنه تعلمنا إذا إال جميل شيء كل ليس" هو األساسية

 ."كافي بشكل
 

, عقالني غير أمر للتالميذ المواضيع تعيين: س
 مواضيعهم باختيار يقوموا التالميذ ندع ال لماذا

 بأنفسهم؟
, للتغير عاداتهم تميل الخامسة سن بعد األطفال: ج

 الزمن من لفترة محفزة المواضيع بعض تكون وقد
 خالل ذلك يتغير وقد. معين بفيلم مرتبطة ألنها

 قبل من محببة تكون قد الديناصورات حتى, أسبوع
 عدة بعد جاذبيتها تفقد ولكن الخامسة سن في األطفال
 نتمسك تجعلنا أسباب عدة هناك لذلك. سنوات

 .للمواضيع العشوائي باالختيار
 

   ؟التنظيم صعب المشروع هذا هل: س
 التعليمي بالنظام التزمنا اذا. كبير تحدي انه حتما: ج
 انجاح على نعمل أن نستطيع, المدرسي النظام ثم

ً  يكون سوف بالطبع. المشروع  بأن إذا افترضنا مكلفا
ً  قابل طالب كل  ذلك, شهر كل ساعة لمدة مشرفا

 المالية التكلفة. الوقت مهمة من تكلفة سيحتاج
والزمنية تعتبر ال شيء مقارنةً بالحصيلة العلمية 
الهائلة التي سيكتسبها التالميذ. بتطوع المدرسين 
ومسؤولو المكتبة المدرسية, و أولياء األمور, 
والتالميذ األكبر سناً في دراسة مواضيع مماثلة بعمق 

 سيخفف التكاليف عن كاهل المدرسة.
 

 لهذا المشروع؟   س: ما هو أساس البحوث
ج: تقريباً جميع التساؤالت عن أهمية التعليم عبارة 
عن مسائل في القيمة والمعنى, وهذه بعيدة المنال عن 
وسائل البحث المتوفرة لدينا حالياً. ما هو أساس 
البحث الذي نتج عن وجوب تعيين مقرر علم 

 االجتماع في المنهج الدراسي؟ 
 

المواضيع ليست س: أليست مجموعة من هذه 
 مالئمة بالنسبة للعمر الذي يبدؤون فيه البحث؟

 : في قوله جيروم برونير ؤيدنُ ج: نحن 
يمكن تدريس أي موضوع بطريقة مؤثره وبشكل "

ً لأل " طفال في أي مرحله عمرية تنمويةصادق فكريا

((1966, P.33. 

س: هل مشروع التعلم بعمق ينقل المعرفة الى 
 رى؟المناهج الدراسية األخ

ج: نحن نثق بأن ذلك سيحدث من دون توقف. هذا 
النوع من الخبرة المعرفية وطبقات الفهم التي بنيت 
عبر السنين لن تفشل في التأثير على كيفية تعامل 
التالميذ مع المواد و المواضيع األخرى في المنهج 
الدراسي. تذكروا بأننا لم نعهد أحداً مر بتجربة 

مل بأن ينقل التالميذ المشروع من قبل. لذلك نأ
 تجربتهم المدرسية ترفقها رؤيتنا للتعليم.

 
س: هذا المشروع لن يَُطبّق إال بمبادرة من 

من الممكن اقتناء المعلمين, لماذا تعتقد بأنه 
 المشروع دون ذلك؟

,  LiDج: عندما تبادلنا الحديث مع اإلداريين عن 
روع وجدنا ردود الفعل الشائعة بأنهم يعتقدون أن المش

سيضيف الكثير على ما تقدمه المدرسة ولكن 
المدرسين لن يتحمسوا للفكرة. وعندما نتحدث مع 
المدرسين نجد ردود الفعل الشائعة بأنهم يعتقدون أن 
الفكرة ستثري كثير من ما تقدمه المدرسة, وأنه من 
دواعي سرورهم بأن يساهموا في نشاط ليس له تقييم 

حث الطالب نهائي وأن يشاركوا في رحلة ب
والطالبات عن مواضيع مختلفة إذا توفر لنا الوقت 
الكافي. "هذا بالضبط ما دخلٌت مجال التدريس من 
أجله!" رد فعل إحدى المعلمات حصرياً. ولكن من 
المحير بأن جميعهم يختتمون بأن اإلداريين لن يوافقوا 
عليه! نحن نعتقد بأن كال الطرفين يميلون إال اقتناء 

 ع. هذا المشرو
 

 



 :ختارةبعض المواضيع الم
 

القطارات  الرخويات العجالت الغبار العناكب التفاح
 وسكك الحديد

 األنهار

المباني  السيرك
 المقدسة

 الجمال القمر األنهار الماء المساكن

الفراشات 
 والعث

 الشاي قياسات  الفضاء قياس الزمن األدوات الفطر األسنان

النباتات  األشجار العشب السفن
 المزهرة

 الخيول القطط الحيتان

 نظام الكتابة المالبس الخشب الخرائط النمل الحشرات الخنافس

األعالم 
وشعارات 

 النبالة

 البهارات البرك اإلبحار العمالت األرز البراكين

المالبس  الطيور
 الخاصة

الجذور التي 
 تؤكل

أوراق  الغابات األلعاب الهواء
 األشجار

النظام 
 الشمسي

 الجبال الغوريال القرود الديدان الحرير الطبخ

األلعاب 
 األولمبية

 الكتاب القالع المطاحن الباحثون الجزر المسرح

 الضوء المطاط أنظمة العد المواشي األغنام البذور الجسور

القصص  المجوهرات الزراعة
 الخيالية

 والغزلالنسيج  الفراشات اآلثار القديمة النحل

 الطحالب المالبس الصحاري الكهرباء عالم الغواصة السحب المرجان

أدوات  األرقام
 الحساب

اليدين والقدمين  القمح األسماك المشاعر
والحوافر 
 والكفوف

 العواصف

المساحات  الرقص األحجار
 تحن األرض

 الفكاهة الزجاج المخترعون القراصنة

 النقل المائي القطن األنفاق اآلبار الصوف األيام الورق

المراكب  الجلد الفوالذ المد والجزر
 الفضائية

الدهان  الغواصات
 واستخداماته

 القهوة

الضفادع 
 والعالجيم

القطب الشمالي  البترول األلوان اآلفات
 والجنوبي

 الحديد نظام البريد

العصر 
 الجليدي

 الكهرباء التندرا الذهب الخراف المطبعة الزجاج

 البوصلة حفظ األطعمة الفحم العظام الساعات السدود الطاقة

المواد 
 الكيميائية

اآلالت  القنوات
 الموسيقية

 الري الحبوب السجاد الطائرات

 
 
 
 
 



 في( األقل على سنة لمدة) المشروع هذا بتطبيق يبدأ أن قرر معلم يفعله أن يستطيع الذي ما
 فصله؟

 المواضيع قائمة. عليها العمل ليستطيع ومناسبة مختلفة بمواضيع قائمة المعلمة/المعلم لدى يتوفر أن يجب أوالً 
 الى بالرجوع أو السابقة الصفحة خالل من عليها الحصول الممكن من اضافية مواضيع الختيار المستخدمة والمعايير

   LiD. بـ الخاص االلكتروني الموقع
ً  المعلم وعلى  . مواضيعهم في بحثهم أثناء التالميذ تفيد قد التي والخبرات المعلومات عن تمهيدي بحث اجراء أيضا
ً  يكون لن هذا) ً  المواضيع كل عن مسبقة خلفية للمعلمين سيكون أنه حيث, متوقع هو كما جداً  شاقا  من نابعة تقريبا

 تدفع جذابة وحقائق شيقة معلومات ايجاد على يساعد قد االنترنت خالل من البحث ولكن. التدريس في خبرتهم
 أن يستطيع معلم كل, المتوفرة المحلية التفاح أنواع استكشاف في سارة بدأت كما, مثال.( بحماس البدء الى التالميذ

 كل يتطلب قد. تلميذ كل تعلمه ما يوضح ومباشر واضح جدول بتنظيم يقوم ثم. ببساطة البداية تلك مثل يخلق

ً  هذا يكون ال أن يجب ولكن, تلميذ لكل مختلفة بداية موضوع  .المعلمة/للمعلم صعبا
 .معين موضوع بدء كيفية عن أمثلة عدة(www.ierg.net/LiD)  اإللكتروني Lid موقع في يتوفر

 
 والمعلمات المعلمين من كثير معروف هو كما. موضوعاتهم مع الطالبات/الطالب خيال تفاعل هي التالية المهمة

 IERG موقع إلى باللجوء ننصح ذلك على االستمرارية على لمساعدتهم ولكن, ذلك تحقيق في مهارة لديهم
ً  (www.ierg.net)اإللكتروني  ومنها كتاب :Kieran Egan إيجان كيران الدكتور كتب بقراءة ننصح وأيضا

An imaginative approach to teaching  ((Egan, 2005. 
 في تفاعلهم ويجذب سيحفز بسيط احتفال طريق عم للتالميذ المواضيع على تحتوي التي الملفات بتقديم نقوم عندما
 على يجب لذلك, المشروع هذا في مهم الرعاية ومقدمي اآلباء دور. مواضيعهم عن واستطالعاتهم بحوثهم اتمام

 استالم عند أطفالهم لمشاهدة االحتفال هذا األمور أولياء لحضور دعوة ترتيب على تحرص أن المعلمة/المعلم
 في التالميذ سيخوضها التي والمغامرة المشروع طبيعة على اآلباء إلطالع فرصة االحتفال هذا يكون قد. مواضيعهم

ً  يجب. مواضيعهم عن البحث رحلة . بحوثهم في األبناء مساعدة كيفية يوضح األمور ألولياء منشورات توزيع أيضا
 حالما المعلومات من جيجابايت 55 تخزين على األطفال نساعد أن يَُحبّذ ال بأنه المنشورة في يُذَكر أن المهم من

, طويلة استكشاف لعملية بطيئة بداية اال ماهي العملية هذه بأن هنا توضيحه الى نسعى ما. مواضيعهم يستلمون
 .الرحلة طوال معهم يستكشفون أن اآلباء على لذلك, التالميذ هم المكتشفون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أساس التعلم بعمق
 

 التعلم بعمق:
 بسيط من شأنه أن يحول النظام التعليمي في المدارس. اختراع

by Kieran Egan  
University of Chicago Press, 2010.   

 
مع مرور األجيال هدفت المدارس على تقديم عدد هائل من المواضيع عبر 
المناهج الدراسية للطالب والطالبات حتى تتأكد بأن يتكون لديهم اإلطالع 

نب المعرفة اإلنسانية عند تخرجهم من المدرسة. ولكن الكافي على معظم جوا
هذا ال يساعد بل أنه يُكِون معرفة سطحية. كارين إيجان يجادل أيضاً بأن ذلك 

 األسلوب يحذف النواحي المهمة للتعليم الصحيح والمفهوم العميق للعلم.
 

قد يكون جذرياً في تأثيره, فهو الفت لألنظار  على الرغم من برنامج إيجان
 في سهولة تطبيقه حيث أن كثير من المدارس اكتشفت ذلك, وكتاب 

Learning in Depth   ذو الطبعة الزرقاء يمكن أن يساعد اآلباء
والمدرسين واإلداريين على اتخاذ الخطوة األولى نحو تحويل مدارسنا 

 وتعميق فهم أبنائنا بشكل جوهري. 

 
 

"هذا شيٌء مذهل ومثير للغاية ذو بصيرة ورؤية عميقة, تخيل مستقبل تعليمي متصل بالشغف والهوية. إنه 
لعرض جريء ومتهور مقدم من مفكرين جريؤون جداً... تحدي يخلق اإللهام لهؤالء الذين يتوقون األفضل والفهم 

 األعمق الذي يحصله تالميذهم."
Lee S. Shulman, President Emeritus, The Carnegie Foundation for the Advancement of 

Teaching. 
 
التعلم بعمق هو مشروع أنشأ لتالمذتنا عالقة جديدة  ومدهشة بالتعلُم بقيمتها العميقة. بعد مشاهدتي للمشروع "

)وأكثر  تحت التطبيق في مدرستي, َعلمُت بأنه كان هناك عنصر جذري مفقود. لقد أثبت بأنه كل شيء قد تخيلناه
 لم نتخيله( عندما سمعنا بنظرية الدكتور كيران إيجان اإلستثنائية."

Sheri Dunton, K-3 Teacher, Corbett Charter School. 
 

"التعلم بعمق يشكل بحث دقيق إلبتكار منهج مصمم لتطوير الجودة في التعليم بدءاً من الروضة وحتى المرحلة 

      الثانوية."

Philip W. Jackson, David Lee Shillinglaw Distinguished Service Professor Emeritus 

University of Chicago. 

 "يالها من متعة!... أثراني الكتاب بعدة أفكار نَيَِرة... رائع للغاية."

 (Nel Noddings, Stanford University). Further information about this idea can be found at 

http//:www.ierg.net/lid, and in the forthcoming book “Learning in Depth: A simple innovation that 
can transform schooling



 


