مهرجان جودة الحياة 2022
اإلثنين 7 ،مارس

 5سنوات من جودة حياة الطلبة بدبي :ماذا تع ّلمنا؟

Monday, 7 March

ديفيد إنجلهاردت  ،آنا لوكوفيتش و ساندي سترينجر
وزارة التربية والتعليم -حكومة جنوب أستراليا
تع َّرف على بعض األفكار والرؤى المستخلصة من نتائج المسح الشامل هذا العام ،بما في ذلك االتجاهات
السائدة بمرور الوقت وبعض النصائح العملية لتحليل بيانات مدرستك .تعلّم كيفية االستفادة من نتائج
دبي لتجعل نتائج مدرستك أ كثر جدوى.
القيادات المدرسية والمعلمون
ورواد جودة الحياة

10:00-9:00

اإلثنين 7 ،مارس

نهج المدرسة الشاملة لتعزيز جودة الحياة :كيف يمكنك تطبيقه؟
Monday, 7 March

ديفيد بوت،
مؤسس مشارك بمنصة  ،Vidalyومؤسس مشارك في مؤسسة The Wellbeing Distillery

نهج لتعزيز جودة الحياة يشمل المدرسة بكاملها .أفكار
تع ّرف على األساليب التي أثبتت جدواها في تطبيق ٍ
ن ّيرة يشاركها معنا ديفيد بوت هي خالصة َعق ٍد من الخبرة العملية في هذا المجال.

القيادات المدرسية والمعلمون
ورواد جودة الحياة

11:00 -10:00

الثالثاء 8 ،مارس

كيف يمكنك استخدام البيانات المتقدمة لتحليل نتائج مدرستك ف
ي 7المسح
Monday,
March

الشامل؟

آنا ليكوفيتش وساندي سترينجر ،وزارة التربية والتعليم  -حكومة جنوب أستراليا
ع ِّزز كفاءتك وط ِّور مهاراتك في استخدام منصة "باور بي آي" لتحقق أقصى استفادة من بيانات مدرستك.

10:00-9:00

القيادات المدرسة أو رواد جودة الحياة
المتمرسون في استخدام "باور بي آي"
ولديهم معرفة ببيانات جودة الحياة

األربعاء 9 ،مارس

ما هي أبرز نتائج استبانة جودة حياة الكوادر المدرسية؟

Monday, 7 March

فريق جودة الحياة بهيئة المعرفة
تع َّرف على بعض األفكار والرؤى المستخلصة من نتائج استبانة جودة حياة الكوادر المدرسية هذا العام ،بما
في ذلك االتجاهات السائدة بمرور الوقت وبعض النصائح العملية لتحليل بيانات مدرستك .تعلَّم كيفية
االستفادة من نتائج دبي لتجعل نتائج مدرستك أ كثر جدوى.
القيادات المدرسية والمعلمون
ورواد جودة الحياة

12:00- 11:00

األربعاء 9 ،مارس

يرة 7مدرستهم
معا ً نرتقي :كيف يمكننا إعداد طلبتنا ليكونوا روادا ً للتغيير في مس
Monday,
March

لجودة الحياة

ماثيو آشتون ،مدرسة الصفا كوميونيتي

كيف تمنح طلبتك صوتا ً أقوى في تشكيل جودة حياتهم .استكشف أساليب جديدة إلشرا كهم في نهج
مدرستك لجودة الحياة.

13:30- 14:30

الخميس 10 ،مارس

القيادات المدرسية والمعلمون
ورواد جودة الحياة

بمدرستك؟
كيف تستخدم برنامج باور بي أي في تحليل نتائج المسح الشامل
Monday,
7 March

فريق جودة الحياة بهيئة المعرفة
مدخل إلى برنامج "باور بي آي" ،وكيف يمكنك استخدامه لتكوين فهم أفضل حول نتائج المسح الشامل في
مدرستك ومشاركتها.
12:00- 11:00

القيادات المدرسية ورواد جودة
ب
الحياة ممن ليس لهم دراية بباور ي
أي أو لم يتعاملوا من قبل مع
بيانات المسح الشامل.

الخميس 10 ،مارس

بمدرستك؟
كيف تستخدم برنامج باور بي أي في تحليل نتائج المسح الشامل
Monday,
7 March

(الجلسة العربية)

فريق جودة الحياة بهيئة المعرفة
مدخل إلى برنامج "باور بي آي" ،وكيف يمكنك استخدامه لتكوين فهم أفضل حول نتائج المسح الشامل في
مدرستك ومشاركتها.
13:00 –12:00

القيادات المدرسية ورواد جودة الحياة
ممن ليس لهم دراية بباور بي أي أو لم
يتعاملوا من قبل مع بيانات المسح
الشامل.

األسبوع الثاني
األثنين 14 ،مارس

لمبادرة طالبية
معا ً نرتقي  : Xبرنامج  Altru TMSلمدرسة األلفية  -كيف يمكن
Monday,
7 March
تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمعات أسعد؟

سوجاتا باالسوبرامانيان،
الطلبة :سعود ظبي ،ميثري موراليكانان ،سرينيواس غارغ ،وأفرين نظام  ،مدرسة األلفية

تعلموا كيف يمكن لمجتمع الطلبة استخدام مهارات التعاطف القيادية لتنظيم برامج جودة الحياة ألولياء
األمور والكوادر المدرسية؟

14:00 – 15:00

الثالثاء 15 ،مارس

الكوادر والقيادات المدرسية

ق 7ممارسات
معا ً نرتقي  : Xكيف ننظر إلى ما هو أبعد من الحلول المؤقتة ،ونط ِّب
Monday,
March
ناجحة لجودة حياة كوادرنا؟

سريكاال كومار ،جيمس مودرن أ كاديمي
تعلموا كيف تعيدون تصميم ممارساتكم في العمل لرفع معنويات كوادركم ،والمحافظة على شعورهم
بالغاية التي يعملون ألجلها ،وتحسين جودة حياتهم من جميع النواحي.

13:00 – 14:00

الكوادر والقيادات المدرسية

األسبوع الثالث
األثنين 21 ،مارس

المدرسة؟ Monday, 7
حوار بعنوان :إلى أي مدى تقع مسؤولية جودة الحياة على March

ُزوي وولي –مديرة مدرسة ريبتون البرشاء،
ميرنا علم الدين  -معلمة من مدرسة االتحاد الخاصة جميرا،
آرشان هاجشيناس -طالب من مدرسة كينجز البرشاء
محمد المهيري – ولي أمر من مدرسة االتحاد الخاصة جميرا
مديرة الجلسة :نارجيش خامباتا ،مدرسة جيمس مودِرن أ كاديمي

استمعوا إلى معلم وطالب ومدير مدرسة ،يقدم كل منهم وجهة نظره حول جودة الحياة ،وكيف يمكن لكل
منا المساهمة في بناء مجتمع مزدهر.
المجتمع المدرسي (يمكن
ألولياء األمور والطلبة الحضور)

14:00 – 15:00

الثالثاء 22 ،مارس

الروابط Monday,
معا ً نرتقي  : Xكيف نستخدم مجموعات بيانات مختلفة إليجاد7 March

واستخراج المزيد من المعاني من بيانات جودة الحياة؟

آنا لوكوفيتش وساندي سترينغر ،وزارة التربية والتعليم بحكومة جنوب أستراليا
إريكا القاضي مديرة المرحلة الثانوية -مدرسة جميرا للبكالوريا
استمِ ع لتجربة مدرسة في دبي استخدمت مجموعة من مصادر البيانات لتكوين صورة شاملة حول جودة
حياة الطلبة ،فمن خالل استخدامها مصادر مختلفة ،تمكنت المدرسة من إيجاد تجارب أ كثر جدوى لجودة
الحياة.
القيادات المدرسية والمعلمون
ورواد جودة الحياة

10:00 – 9:00

الثالثاء 22 ،مارس

المرونة العاطفية لتعزيز القيادة

Monday, 7 March

الدكتورة صالحة أفريدي
The LightHouse Arabia
مجموعةٌ من الممارسات الفعالة التي يمكن للقيادات المدرسية القيام بها لالهتمام بأنفسهم ،وتجنُّب
اإلرهاق المرتبط باتخاذ القرارات.

15:00 – 14:00

القيادات المدرسية

األربعاء 23 ،مارس

معا ً نرتقي  :Xرحلة مدرسة مع جودة الحياة

Monday, 7 March

سارة كوران ،مدرسة دبي للتخاطب باإلنجليزية

تع ّرفوا على األساليب والطرائق الفعالة التي تعتمدها مدرسة دبي للتخاطب باإلنجليزية لتعزيز جودة الحياة
المحاضرون األساليب والممارسات التي
ِ
ألفراد مجتمعها المدرسي من طلبة وكوادر وأولياء أمور .سيشارك
أثبتت جدواها والتغييرات التي تم إجراؤها مع مرور الوقت لتتماشى مع رؤية المدرسة لالرتقاء بجودة
الحياة.
12:00 –11:00

الخميس 24 ،مارس

القيادات المدرسية

كيف تجعل من نفسك النسخة األفضل بخطوات بسيطة؟

Monday, 7 March

مامتا ساها ،مدير مامتا ساها لإلستشارات
تقدِّم هذه الورشة نقالت عملية بسيطة ،يمكنك إجراؤها إلدارة جودة حياتك الداخلية ،واالستفادة القصوى
من قدراتك ،بغض النظر عما يجري من حولك .تعلم كيفية تعزيز الوعي بحاالتك العاطفية ،والعمل من
موقع قوة.
11:00-10:00

الكوادر والقيادات المدرسية

