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Teaching and Learning Toolkit

C
ost

السعر

Security of evidence
موثوقیة األدلة 

Learning gain
 زیادة في التعّلم

مجموعة أدوات التعلیم والتعلُّم

An accessible summary of the international evidence on teaching 5-16 year-
olds ملخص یمكن الوصول إلیھ من األدلة الدولیة على تدریس األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 5-16 سنة

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-
learning-toolkit

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-
learning-toolkit

Feedback High impact for very low cost, based on 
moderate evidence. 1 3 8 تأثیر عاٍل مقابل تكلفة منخفضة جدا ، یستند إلى أدلة 

متوسطة التغذیة الراجعة

Metacognition and self-regulation High impact for very low cost, based on 
extensive evidence. 1 4 7 تأثیر عاٍل مقابل تكلفة منخفضة، یستند إلى أدلة شاملة ما وراء المعرفة والتنظیم الذاتي

Reading comprehension strategies High impact for very low cost, based on 
extensive evidence. 1 4 6 تأثیر عاٍل مقابل تكلفة منخفضة جدا ، یستند إلى أدلة شاملة استراتیجیات فھم القراءة

Homework (Secondary) Moderate impact for very low cost, based 
on limited evidence. 1 2 5 تأثیر متوسط مقابل تكلفة قلیلة جدا ، یستند إلى أدلة محدودة الفروض المنزلیة (المرحلة الثانویة)

Mastery learning Moderate impact for very low cost, based 
on moderate evidence. 1 3 5 تأثیر متوسط مقابل تكلفة منخفضة جدا ، یستند إلى أدلة 

متوسطة التعّلم بإتقان

Collaborative learning Moderate impact for very low cost, based 
on extensive evidence. 1 4 5 تأثیر متوسط مقابل تكلفة منخفضة جدا ، یستند إلى أدلة 

شاملة التعلُّم التعاوني

Oral language interventions Moderate impact for very low cost, based 
on extensive evidence. 1 4 5 تأثیر متوسط مقابل تكلفة منخفضة جدا ، یستند إلى أدلة 

شاملة التدخالت اللغویة الشفھیة

Peer tutoring Moderate impact for very low cost, based 
on extensive evidence. 1 4 5 تأثیر متوسط مقابل تكلفة منخفضة جدا ، یستند إلى أدلة 

شاملة تعلیم األقران

One to one tuition Moderate impact for high cost, based on 
extensive evidence. 4 4 5 تأثیر متوسط مقابل تكلفة عالیة، یستند إلى أدلة شاملة الرسوم الدراسیة للتعلم الفردي (واحد لواحد)

Early years interventions Moderate impact for very high cost, 
based on extensive evidence. 5 4 5 تأثیر متوسط مقابل تكلفة عالیة جدا ، یستند إلى أدلة شاملة التدخالت في السنوات المبكرة

Phonics Moderate impact for very low cost, based 
on very extensive evidence. 1 5 4 تأثیر متوسط مقابل تكلفة منخفضة جدا ، یستند إلى أدلة 

شاملة جدا األصوات (مخارج الحروف)

Digital technology Moderate impact for moderate cost, 
based on extensive evidence. 3 4 4 تأثیر متوسط مقابل تكلفة متوسطة، یستند إلى أدلة شاملة التكنولوجیا الرقمیة

Outdoor adventure learning Moderate impact for moderate cost, 
based on moderate evidence. 3 3 4 تأثیر متوسط مقابل تكلفة متوسطة، یستند إلى أدلة متوسطة مغامرة التعّلم في الھواء الطلق

Small group tuition Moderate impact for moderate cost, 
based on limited evidence. 3 2 4 تأثیر متوسط مقابل تكلفة متوسطة، یستند إلى أدلة شاملة الرسوم الدراسیة لمجموعة صغیرة

Social and emotional learning Moderate impact for moderate cost, 
based on extensive evidence. 3 4 4 تأثیر معتدل للتكلفة المعتدلة ، بناءً على أدلة شاملة. التعلم االجتماعي العاطفي

Individualised instruction Moderate impact for very low cost, based 
on moderate evidence. 1 3 3 تأثیر متوسط مقابل تكلفة منخفضة جدا ، یستند إلى أدلة 

متوسطة التعلیم الفردي

Within-class attainment grouping Moderate impact for very low cost, based 
on limited evidence. 1 2 3 تأثیر متوسط مقابل تكلفة منخفضة جدا ، یستند إلى أدلة 

محدودة تشكیل مجموعات على أساس التحصیل داخل الصف

Behaviour interventions Moderate impact for moderate cost, 
based on extensive evidence. 3 4 3 تأثیر متوسط مقابل تكالیف متوسطة، یستند إلى أدلة شاملة التدخالت السلوكیة

Parental engagement Moderate impact for moderate cost, 
based on moderate evidence. 3 3 3 تأثیر متوسط مقابل تكلفة متوسطة، یستند إلى أدلة متوسطة مشاركة األھل
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Teaching and Learning Toolkit

C
ost

السعر

Security of evidence
موثوقیة األدلة 

Learning gain
 زیادة في التعّلم

مجموعة أدوات التعلیم والتعلُّم

An accessible summary of the international evidence on teaching 5-16 year-
olds ملخص یمكن الوصول إلیھ من األدلة الدولیة على تدریس األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 5-16 سنة

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-
learning-toolkit

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-
learning-toolkit

Reducing class size Moderate impact for high cost, based on 
moderate evidence. 4 3 3 تأثیر متوسط مقابل تكلفة عالیة، یستند إلى أدلة متوسطة تقلیل حجم الصفوف

Homework (Primary) Low impact for very low cost, based on 
limited evidence. 1 2 2 تأثیر منخفض مقابل تكلفة قلیلة جدا ، یستند إلى أدلة 

محدودة الفروض المنزلیة (المرحلة األساسیة)

Learning styles Low impact for very low cost, based on 
limited evidence. 1 2 2 تأثیر منخفض مقابل تكلفة منخفضة جدا ، یستند إلى أدلة 

محدودة أنواع التعلُّم

Arts participation Low impact for low cost, based on 
moderate evidence. 2 3 2 تأثیر منخفض مقابل تكالیف منخفضة، یستند إلى أدلة 

متوسطة المشاركة بالفنون

Extending school time Low impact for moderate cost, based on 
moderate evidence. 3 3 2 تأثیر منخفض مقابل تكلفة متوسطة، یستند إلى أدلة متوسطة تمدید وقت المدرسة

Sports participation Low impact for moderate cost, based on 
limited evidence. 3 2 2 تأثیر منخفض مقابل تكلفة متوسطة، یستند إلى أدلة محدودة المشاركة باألنشطة الریاضیة

Summer schools Low impact for moderate cost, based on 
extensive evidence. 3 4 2 تأثیر محدود مقابل تكلفة متوسطة، یستند إلى أدلة شاملة المدارس الصیفیة

Performance pay Low impact for low cost, based on limited 
evidence. 2 2 1 تأثیر منخفض مقابل تكلفة منخفضة، یستند إلى أدلة محدودة الدفع مقابل األداء

Teaching assistants Low impact for high cost, based on 
limited evidence. 4 2 1 تأثیر منخفض مقابل تكلفة محدودة، یستند إلى أدلة محدودة مساعدو التدریس

Block scheduling Very low or no impact for very low cost, 
based on limited evidence. 1 2 0 تأثیر محدود أو معدوم مقابل تكالیف منخفضة، یستند إلى 

أدلة محدودة الجدول وفق نظام البلوك

School uniform Very low or no impact for very low cost, 
based on very limited evidence. 1 1 0 تأثیر منخفض جدا أو معدوم مقابل تكلفة منخفضة جدا، 

یستند إلى أدلة محدودة جدا الزي المدرسي

Built environment Very low or no impact for low cost, based 
on very limited evidence. 2 1 0 تأثیر محدود جدا أو معدوم مقابل تكالیف منخفضة، یستند 

إلى أدلة محدودة جدا البیئة المبنیة

Aspiration interventions Very low or no impact for moderate cost, 
based on very limited evidence. 3 1 0 تأثیر محدود أو معدوم مقابل تكالیف متوسطة، یستند إلى 

أدلة محدودة جدا تدخالت الطموح

Mentoring Very low or no impact for moderate cost, 
based on extensive evidence. 3 4 0 تأثیر محدود جدا أو معدوم مقابل تكلفة متوسطة، یستند إلى 

أدلة شاملة اإلرشاد

Setting or streaming Negative impact for very low cost, based 
on limited evidence. 1 2 -1 تأثیر سلبي مقابل تكلفة منخفضة جدا ، یستند إلى أدلة 

محدودة التجمیع أو التقسیم

Repeating a year Negative impact for very high cost, based 
on moderate evidence. 5 3 -4 تأثیر سلبي مقابل تكلفة عالیة جدا ، یستند إلى أدلة متوسطة إعادة السنة الدراسیة
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Early Years Toolkit

C
ost

السعر

Security of evidence
موثوقیة األدلة 

Learning gain
 زیادة في التعلم

مجموعة أدوات السنوات المبكرة:
An accessible summary of educational research for early years teaching ملخص یمكن الوصول إلیھ من األبحاث التربویة للسنوات األولى من التدریس

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/early-years-
toolkit/ https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/early-years-toolkit/

Communication and language 
approaches

High impact for very low cost, based 
on extensive evidence. 1 4 6 تأثیر كبیر بتكلفة منخفضة للغایة ، بناءً على أدلة شاملة. أسالیب التواصل واللغة

Early numeracy approaches High impact for very low cost, based 
on extensive evidence. 1 4 6 تأثیر كبیر بتكلفة منخفضة للغایة ، بناءً على أدلة شاملة. مناھج الحساب المبكر

Earlier starting age High impact for very high cost, based 
on moderate evidence. 5 3 6 تأثیر كبیر على التكلفة العالیة جًدا ، استناًدا إلى أدلة معتدلة. عمر البدء المبكر

Play-based learning Moderate impact for very low cost, 
based on very limited evidence. 1 1 5 تأثیر معتدل بتكلفة منخفضة جًدا ، استناًدا إلى أدلة محدودة للغایة. التعلم القائم على اللعب

Self-regulation strategies Moderate impact for very low cost, 
based on limited evidence. 1 2 5 تأثیر معتدل بتكلفة منخفضة جًدا ، استناًدا إلى أدلة محدودة. استراتیجیات التنظیم الذاتي

Early literacy approaches Moderate impact for very low cost, 
based on moderate evidence. 1 3 4 تأثیر معتدل بتكلفة منخفضة جًدا ، استناًدا إلى أدلة معتدلة. مناھج معرفة القراءة والكتابة المبكرة

Digital technology Moderate impact for moderate cost, 
based on limited evidence. 3 2 4 تأثیر معتدل للتكلفة المعتدلة ، بناءً على أدلة محدودة. التكنولوجیا الرقمیة

Parental engagement Moderate impact for moderate cost, 
based on moderate evidence. 3 3 4 تأثیر معتدل لتكلفة معتدلة ، استنادا إلى أدلة معتدلة. مشاركة األھل

Physical development approaches Moderate impact for very low cost, 
based on limited evidence. 1 2 3 تأثیر معتدل بتكلفة منخفضة جًدا ، استناًدا إلى أدلة محدودة. مناھج التطویر البدني

Social and emotional learning strategies Moderate impact for moderate cost, 
based on very limited evidence. 3 1 3 تأثیر معتدل للتكلفة المعتدلة ، استنادا إلى أدلة محدودة للغایة. استراتیجیات التعلم االجتماعي العاطفي

Extra hours Moderate impact for very high cost, 
based on limited evidence. 5 2 3 تأثیر معتدل لتكلفة عالیة جدا ، استنادا إلى أدلة محدودة. الساعات اإلضافیة

Built environment Very low or no impact for low cost, 
based on very limited evidence. 2 1 0 تأثیر منخفض جًدا أو ال تأثیر لھ على التكلفة المنخفضة ، استناًدا إلى 

أدلة محدودة للغایة. البیئة المبنیة
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عربى English
التغذیة الراجعة Feedback

ما وراء المعرفة والتنظیم الذاتي Metacognition and self-regulation
استراتیجیات فھم القراءة Reading comprehension strategies

الفروض المنزلیة (المرحلة الثانویة) Homework (Secondary)
التعّلم بإتقان Mastery learning

التعلُّم التعاوني Collaborative learning
التدخالت اللغویة الشفھیة Oral language interventions

تعلیم األقران Peer tutoring
الرسوم الدراسیة للتعلم الفردي (واحد لواحد) One to one tuition

التدخالت في السنوات المبكرة Early years interventions
األصوات (مخارج الحروف) Phonics

التكنولوجیا الرقمیة Digital technology
مغامرة التعّلم في الھواء الطلق Outdoor adventure learning

الرسوم الدراسیة لمجموعة صغیرة Small group tuition
التعلم االجتماعي العاطفي Social and emotional learning

التعلیم الفردي Individualised instruction
تشكیل مجموعات على أساس التحصیل داخل الصف Within-class attainment grouping

التدخالت السلوكیة Behaviour interventions
مشاركة األھل Parental engagement

تقلیل حجم الصفوف Reducing class size
الفروض المنزلیة (المرحلة األساسیة) Homework (Primary)

أنواع التعلُّم Learning styles
المشاركة بالفنون Arts participation

تمدید وقت المدرسة Extending school time
المشاركة باألنشطة الریاضیة Sports participation

المدارس الصیفیة Summer schools
الدفع مقابل األداء Performance pay
مساعدو التدریس Teaching assistants

الجدول وفق نظام البلوك Block scheduling
الزي المدرسي School uniform

البیئة المبنیة Built environment
تدخالت الطموح Aspiration interventions

اإلرشاد Mentoring
التجمیع أو التقسیم Setting or streaming

إعادة السنة الدراسیة Repeating a year
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عربى English

أسالیب التواصل واللغة Communication and language 
approaches

مناھج الحساب المبكر Early numeracy approaches
عمر البدء المبكر Earlier starting age

التعلم القائم على اللعب Play-based learning
استراتیجیات التنظیم الذاتي Self-regulation strategies

مناھج معرفة القراءة والكتابة المبكرة Early literacy approaches
التكنولوجیا الرقمیة Digital technology

مشاركة األھل Parental engagement
مناھج التطویر البدني Physical development approaches

استراتیجیات التعلم االجتماعي العاطفي Social and emotional learning strategies
الساعات اإلضافیة Extra hours

البیئة المبنیة Built environment


