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  بيان

15/03/2020  

م ا'&فاظ ع"! استمرار ال () العديد من دول العالم ، أصبح COVID-19 مع استمرار ان�شار الف56وس
ّ
() تعل

 لليو�س�و أودري أزوالي ةالعام ةاملدير  تًيا كب5ً6ا ��تمع التعليم العال�2. وكما قالضطراب تحّد حاالت اال  ظّل 

Audrey Azoulay :  

م التقنية ، أ ل سواٌء Bانت عاليةنحن ندخل منطقة مج
ولة، و�عمل مع الدول من أجل إيجاد حلو "

  ".لضمان استمرار التعلم دون تقنية،منخفضة التقنية، أو 

 UNESCO) () ]ذه ال»&ظة ا'&رجة ، يصدر مركز اليو�س�و الدوy) للبحث والتدر�ب () مجال التعليم الر�في

INRULED)  د ال
م ومع
ّ
 مZشور  (SLIBNU) بجامعة بك6ن للمعلم6ن ذBّي التعل

ً
 خاص ا

ً
عنوان "كت�ب حول  ا

م �س
يل ال
ّ
م أثناء اضطراب التعليم: التجر,ة الص�نية () ا'&فاظ ع"! استمرار ال() املرن تعل

ّ
  () ظّل تعل

ّ
2 تف0/

  .بالتعاون مع شرBائنا ،"  COVID-19 الف56وس

 
ّ

أطلقت وزارة التعليم الص�نية مبادرة عنوان "فصول معطلة، �عليم  ، COVID-19  2 الف56وسخالل تف0/

 - الكتّ�ب منازل
م. ¸·دف ]ذا  ()غ56 منقطع" لتوف56 �عليم مرن ع´5 اإلن^5نت ملئات املالي6ن من الطالب 

م إy! �عر�ف مصط»« "ال - املستوº! من التضامن املوحد وا'¹´5ات املبتكرة ملالي6ن املعلم6ن والطالب
ّ
ملرن" اتعل

م س^5اتيجيات الإة وقصص مؤثرة. يصف العديد من حيّ  من خالل أمثلة
ّ
تنفيذ]ا ع´5  املرنة ال¿2 تّم تعل

 () اإلن^5نت 
ّ

تقديم ]ذه اإلس^5اتيجيات بناًء ع"! ستة أعاد، À) (أ)  يتّم .  COVID-19 2 الف56وسأثناء تف0/

م،البZية التحتية، (ب) أدوات 
ّ
م،(ج) مصادر  التعل

ّ
م،ق التعليم و ائ(د) طر  التعل

ّ
(]ـ) خدمات املعلم6ن  التعل

  .والطالب، (و) التعاون ب6ن املؤسسة وا'&�ومة واملدارس

إy! مساعدة املعلم6ن والباحث6ن واملمارس6ن اآلخر�ن ع"! تنفيذ دراسات  الكتّ�ب باإلضافة إy! ذلك ، ¸·دف ]ذا 

 ثلة () سياق
م. نأمل () العمل معحالة مما
ً
مع جميع الشرBاء من أجل امل
مة املش^5كة () ]ذه ش�ل وثيق  ا

2Çا'&الة الصعبة. وكما أكدت السيدة س�يفانيا جياني Stefania Giannini  مساعدة املدير العام لليو�س�و ،

  :لشؤون التعليم

الفور�ة ل
ذه األزمة غ56 املسبوقة ، ولكن  التعليمّيةعلينا أن نت�اتف ل�س فقط ملعا'�ة العواقب "

  ."لبناء املرونة ع"! املدى الطو�ل () أنظمة التعليم

ومع
د    (UNESCO INRULED) بالنيابة عن مركز اليو�س�و الدوy) للبحث والتدر�ب () مجال التعليم الر�في

م ال
ّ
  نا من الص6ن وا'¹ارج. نتوجھ بالشكر ءأن أشكر شرBا أودّ   (SLIBNU) بجامعة بك6ن للمعلم6ن ذBّي التعل



V 

 

  املZشور. ا'¹اص إy! ال»�نة الوطنية '�م
ور�ة الص6ن الشعبية لليو�س�و لدعم
ا الراÍع خالل إعداد ]ذا 

 �شكر أيض
ً
]ذا املZشور، بما () ذلك مع
د اليو�س�و  ·ا ()ملسا]ماÏاملنظمات الشر�كة مع االمتنان  ا

م ، وا'�معية الدولية لب�ئة ال (UNESCO IITE) لتكنولوجيا املعلومات () التعليم
ّ
،  (IASLE) ةذكيّ التعل

  .وأدمودو التاعة '�امعة الدول العر,ية، (ALECSO) واملنظمة العر,ية لل^5بية والثقافة والعلوم

  .Ronghuai Huang دكتور رونجواي ]وا�غاألستاذ ال

  .الدوy) للبحث والتدر�ب من أجل التعليم الر�في مدير مركز اليو�س�و

م مع
د ال مدير
ّ
  .بجامعة بك6ن للمعلم6ن ذBّي التعل
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  شكر

. ل
م تقديرنا الكب56 لساعات العمل الكتّ�ب لقد ساعدنا الكث56 من الناس () وضع اللمسات األخ56ة ع"! ]ذا 

تحقيق ]ذا  ملا تّم وتطو�ر ا�&توى. دون مساعدÏ·م املستمرة إلجراء البحوث  والشاق الذي خصصوه الطو�ل

  .الكتّ�ب 

م من مع
د ال Haijun Zengش�ل خاص أن �شكر الدكتور ]ايجون ز�نج  نودّ 
ّ
بجامعة بك6ن  ذBّي التعل

، ع"! توصياÏ·ما  .NetDragon Websoft Inc من شركة Changjie Chenللمعلم6ن والدكتور �شا�غÔ) �ش6ن 

 . نتوجھ شكر خاص أيضالكتّ�ب امل
نية شأن إطار 
ً
من مع
د  Rongxia Zhuang  رو�غكسيا زوا�غ  إy! ا

م ال
ّ
من إطار  الكتّ�ب بجامعة بك6ن للمعلم6ن لتنظيم اجتماعات لتطو�ر ا�&توى وÖدارة تطور ]ذا  ذBّي التعل

 سيط إy! محتوى منظم جيد
ً
  .ا

 موصول أيضوالشكر 
ً
 إy! الباحث6ن الذين بذلوا الكث56 من ا'�
ود () العثور ع"! ا�&توى وتطو�ره. و�ضّم  ا

،  Huanhuan Wang ، و]وا×·وان وا�غ Junfeng Yang ، وجونفينج يا�غ Ahmed Tlili فر�ق البحث أحمد تلي")

-Ting شا�غ، وت�نغ و�ن � Hang Lu ، و]ا�غ لو Bojun Gao ، و,وجون جاو Muhua Zhang ومو]وا ز]انج

Wen Chang وكيان �شنغ ، Qian Cheng وش�ياو ين ، Xiayu Yin ووي �شنغ ، Wei Cheng.  

 �شكر 
ً
م ا'¹´5اء من مع
د ال جز�ال

ّ
، ومركز اليو�س�و الدوy)  (SLIBNU) بجامعة بك6ن للمعلم6ن ذBّي التعل

لتكنولوجيا املعلومات  ، ومع
د اليو�س�و (UNESCO INRULED) للبحث والتدر�ب () مجال التعليم الر�في

م ، والرابطة الدولية لب�ئات ال (UNESCO IITE) () التعليم
ّ
، املنظمة العر,ية لل^5بية  (IASLE) ةذكيّ التعل

  .الكتّ�ب أثناء إعداد ]ذا () ع"! مالحظاÏ·م و�عليقاÏ·م امل
نية  Edmodo ، و (ALECSO) والثقافة والعلوم
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  �لمة األلكسو 

  

ــة والثقافــــة والعلـــــوم  ــة إyــــ! �عز�ــــز - مواصــــلة '�
ــــود املنظمــــة العر,يــــة لل^5بيــ ــو الراميــ تكنولوجيـــــا  اســــتخدامألكســ

م املعلومــات واالتصــال 
ّ
نحــو مجتمعــات املعرفــة وتنميــة مجتمعاتنــا العر,يــة والÜ·ــوض Ú·ــا  لتطــو�ر التعلــيم والــتعل

عرßــي بأحــدث املؤلفــات واملراجــع القّيمــة، Þســّر]ا ثــراء ا�&تــوى الرق�ــ2 الإلاقتصــاد املعرفــة، ومواصــلة ملســاعÝ·ا و 

م الـــذBّي بجامعـــة 2020(ـــ) شـــ
ر مـــارس حـــديثا أن تقـــّدم الàZـــ¹ة العر,يـــة مـــن الكتّ�ـــب الصـــادر 
ّ
عـــن  مع
ـــد الـــتعل

تحـت عنـوان  )، بالتعاون مع العديد من املنظمات الشر�كة من بيÜ·ا منظمة األلكسو،SLIBNUبك6ن للمعلم6ن (

ســتمرار الــتعلم #ــ" ظـــل  –عنــد اضــطراب التعلــيم  �ســ�يل الــتعلم املــرن " التجر.ــة الصـــ,نية #ــ" ا+*فــاظ ع'ــ& ا

  ".COVID-19تف456 الف23وس 
  

(ف6ـ5وس  19- مـّر Ú·ـا العـالم سـáب ان�شـار مـرض Bوفيـديوتأ�ي أ]مّية ]ـذا الكتّ�ـب (ـ) ظـّل الظـروف الّرا]نـة ال¿ـ2 

، والــذي نــتج عنــھ إغــالق املــدارس ة واالقتصــاديةالو,ــاÍي وتداعياتــھ ا'¹ط6ــ5ة ع"ــ! املســتو�ات االجتماعيــ Bورونــا)

ـــل الدراســـة (ـــ) جـــّل دول العـــالم، ولـــم تكـــن الـــدول العر,يـــة (ـــ) منـــأى 
ّ
�عمـــل ن ]ـــذه األزمـــة الدوليـــة، حيـــث عـــو�عط

áة ]ذه ا'�ائحة السيما ما �سب·Úتالدول ع"! إيجاد حلول فعالة ��ا  ُâـذا عـّد فيھ من انقطاع عن الدراسـة.  و[

مــــ6ن و الكت�ــــب القــــيم 
ّ
 للمعل

ً
ــ6ن والناشــــط6ن (ــــ) ا'&قــــل ال^5بــــوي للتعــــرف ع"ــــ! دلــــيال واملســــتجدات  املفــــا]يمامل
تمــ

ــــال، ـــات واالتصـ ـــتخدام تكنولوجيـــــا املعلومــ م املـــــرن باســ
ّ
ــــالتعل ــة بـ ـــي التعلـــــيم وأنظمـــــة املتعلقـــ ــــة،  اإللك^5و�ــ ا'&ديثـ

ـــا وال¿ــــ2 صــــّنفت ذات العالقــــة،  واملقار,ــــات واالســــ^5اتيجيات البAيــــة التحتيــــة، عــــاد، وÀــــ): بنــــاًء ع"ــــ! ســــتة أعمومـ

سسـة  م، خـدمات املعلمـ3ن والطـالب، التعـاون بـ3ن املؤ
ّ
ائـق التعلـيم والـتعل م، طر

ّ
م، مصادر التعل

ّ
أدوات التعل

التـدرâس وآليـات واعتمـاد نظـم خالل األزمـات مجاÚ·ة انقطاع الدراسة Ú·دف العمل ع"! وا+*كومة واملدارس، 

ــا املوالتعلـــــيم املـــــرن  ــة لل^5بيـــــة  .علومـــــات واالتصـــــالباســـــتخدام تكنولوجيـــ ـــذه املناســـــبة، تحـــــث املنظمـــــة العر,يـــ وÚ·ــ

التوصـيات واملق^5حـات ال
امـة الصـادرة (ـ) ]ـذ الكت�ـب للمسـا]مة (ـ)  تبÇـ2 ضـرورةع"ـ!  والثقافة والعلـوم ا'�ميـع

م والتعليم ضمان
ّ
  .خالل االزمات السيما  والشامل الفّعال تحقيق التعل

إدارة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ع"ــ! مســـا]مå·م القيمــة (ــ) ]ــذا العمـــل، ختامــا أتقــدم بجز�ــل الشــكر إyـــ!  

العر,يــة وأخــص بالــذكر  إyــ! اللغــة وyÖــ! مركزنــا العرßــي للتعر�ــب  وال^5جمــة والتــأليف بدمشــق ع"ــ! ترجمــة الكت�ــب

     .امل^5جم أ.د. راBان رزوق واملراجع العل�2 أ.د. مادل6ن عبود

                                                           

  املدير العام                                                                                                                                                                        

  رأ.د. محمد ولد أعم
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  STص تنفيذيم

أو يتلوث ال
واء، فإن اآلثار ال  ،أو عندما تحدث ال�وارث الطبيعية ،ع"! نطاق واسع و,اءٌ  ìعندما يتف0/

 ع"! î&ة الáشر فقط، بل تطال أيض تقتصر
ً
()  SARS قطاع التعليم. ع"! سáيل املثال، ان�شر مرض سارس ا

 2002عام الحول العالم () ×·اية  الدول العديد من 
ً
لوجھ () عدة  . والحتواء الف56وس، ُحِظر التدرâس وج
ا

وأصاب العديد من األ¹ðاص حول العالم،  H1N1 ، تف2/0 مرض أنفلونزا2009مناطق () الص6ن. و() العام 

مما �سáب () إغالق املدارس () العديد من الدول واملناطق، مثل بلغار�ا، والص6ن، وفر�سا، وÖيطاليا، واليابان، 

 ,Cauchemez et al) ململكة املتحدة، والواليات املتحدةفر�قيا، وتايالند، واإوجنوب  ونيوز�لندا، وصر,يا،

2014).  

() جميع أنحاء العالم، مما �سáب () وفاة  (COVID-19) ، �سارع ان�شار الف56وس التا|)2019و() ×·اية العام 

الحتواء ]ذا الف56وس، بما () ذلك  س^5اتيجياتإوشرعت عدة دول باعتماد عدة  ¹ðص، 3000أك5ñ من 

 ì¿عون دولة () خمس قارات مختلفة عن  أعلنت ست مارس، 12إغالق املدارس. ذكرت اليو�س�و أنھ حßوأر

وعشرون دولة  أغلقت ست وع"! وجھ التحديد،. COVID-19إغالق املدارس الحتواء ان�شار الف56وس 

م عملية ال املدارس بال�امل ع"! الصعيد الوط2Ç، مما أثر ع"!
ّ
مليون طفل وشاب Bانوا  376.9لنحو تعل

 دولة أخرى املدارس جزئي نو ت عشر يذ]بون عادة إy! املدارس. أغلق
ً
(إغالق املدارس ا�&لية) ملنع أو احتواء  ا

مليون طفل وشاب م
ددين عدم االلتحاق  500ع"! وجھ ا'¹صوص، ال يزال  . COVID-19ان�شار الف56وس 

  .ن بإغالق املدارس () جميع أنحاء البالدو العشر  الدول ت ]ذه بمدارس
م إذا استمر 

 ملسألة "استجابة التعليم () األزمات وحاالت الطوارئ". ذكرت 
ً
 خاصا

ً
أولت املنظمات الدولية ا]تماما

م ق بديلة لائأن ع"! الدول "توف56 طر  2030اليو�س�و () إعالن وÖطار عمل إن�شون للتعليم 
ّ
و�عليم تعل

را]ق6ن غ56 امللتحق6ن باملدارس () املرحلت6ن االبتدائية والثانو�ة، ووضع برامج �عادل وتجس56 األطفال وامل

م مع^5ف Ú·ا، ومعتمدة من الدولة، لضمان ال
ّ
املرن () Bل من املؤسسات الرسمية وغ56 الرسمية، بما () تعل

  ." حاالت الطوارئ  مواج
ةذلك 

�نية معظم األ�شطة ال¿2 ، حظرت ا'&�ومة الصCOVID-19 الف56وس () الص6ن ع"! وجھ التحديد، الحتواء


 تجري وج
ً
لوجھ، بما () ذلك التدرâس. أطلقت وزارة التعليم الص�نية مبادرة عنوان "فصول معطلة، �عليم  ا

 غ56 منقطع" لتوف56 �عليم مرن ع´5 اإلن^5نت ملئات املالي6ن من الطالب من منازل
م. 
ً
مبدأ توحيد من  انطالقا

م إy! �عر�ف مصط»« "الب ¸·دف ]ذا الكت�ّ  ،ا'¹´5ات املبتكرة ملالي6ن املعلم6ن والطالب، و,ناًء ع"! ا'�
ود
ّ
تعل

م س^5اتيجيات الإة وقصص مؤثرة. يصف العديد من املرن" من خالل أمثلة حي
ّ
املرنة ال¿2 تم تنفيذ]ا ع´5 تعل

ستة أعاد، À) (أ) البZية  وفقاإلس^5اتيجيات تقديم ]ذه  جرى .  COVID-19 أثناء تف2/0 الف56وس() اإلن^5نت 
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م،التحتية، (ب) أدوات 
ّ
م،(ج) مصادر  التعل

ّ
م،ق التعليم و ائ(د) طر  التعل

ّ
(]ـ) خدمات املعلم6ن والطالب،  التعل

(و) التعاون ب6ن املؤسسة وا'&�ومة واملدارس. ع"! وجھ التحديد، يمكن ل
ذا الكت�ب مساعدة املعلم6ن 

 ات حالة مماثلة () ب�ئå·م. وأخ56 رس6ن اآلخر�ن () تنفيذ دراسوالباحث6ن واملما
ً
، يوó« ]ذا الدليل، بناًء ع"! ا

]ذه ا'¹´5ة العملية، أوجھ �عاون مختلفة ب6ن عدة قطاعات (ح�ومية، اتصاالت، شرBات، إ'ô.) لتوف56 �عليم 

  .COVID-19 حالة الف56وس فعال وشامل () حاالت الطوارئ، مثل

م ف�م ال - 1
ّ
  أثناء اضطراب التعليم#" املرن تعل

م ال  Lee and McLoughlin (2010)عّرف y) وماBلوفل6ن 
ّ
املرن بأنھ "مجموعة من املناõö واألنظمة تعل

يمكن تطوâع
ا لتتوافق مع احتياجاÏ·م. ع"! وجھ  ،ال¿2 �عìÇ ب^÷و�د املتعلم6ن بخيارات متعددة التعليمّية

م ا'¹صوص، يوفر ال
ّ
م،ن خيارات حول م�ان وزمان وكيفية املرن للمتعلم6تعل

ّ
وذلك باستخدام  التعل

م مجموعة من التقنيات لدعم عملية التعليم وال
ّ
  ."تعل

م ال -  1-1
ّ
  املرن تعل

م دراسة ال استمرت
ّ
عرَّف "املرونة" بأ×·ا تقديم خيارات () الب�ئة لوالتعليم املرن تعل

ُ
� ،

ً
زمن طو�ل. أوال

 عن تطوâع دورةالتعليمّية
ً
توف56 إم�انية  لذلك Þعّد  ،ية االحتياجات الفردية للمتعلم6نمعينة لتلب ، فضال

م اتخاذ خيارات ال
ّ
 للمتعلم6ن أمر تعل

ً
م بالغ األ]مية. يمكن أن �غطي خيارات ال ا

ّ
]ذه أوقات الفصل تعل

م،الدراú/2، ومحتوى الدورة التدر�áية، واملنõù التعلي�2، وموارد 
ّ
اعيد ومو  واستخدام التكنولوجيا، التعل

 & ,Collis, Vingerhoets, & Moonen, 1997; Goode, Willis, Wolf)لتحاق/االنå·اء، ووسيط االتصالاال

Harris, 2007)  . رت أنماط
م مع تطور تقانات املعلومات واالتصاالت، ظ
ّ
جديدة يمكن أن تفتح املز�د من �عل

م الفرص لل
ّ
م املرن، مثل التعل

ّ
م املفتوح. ¸·دف التعل

ّ
املفتوح إy! جعل املتعلم6ن أك5ñ قدرة ع"! االختيار تعل

م وأك5ñ استقاللية، () ح6ن يتحول املعلمون ليصبحوا أك5ñ م�سر�ن لل
ّ
). �عمل الفلسفة ال¿2 2019(و��ي، تعل

م تتمحور حول امل
ّ
 ,Lewis & Spenser)ال¿Ï 2·يمن علÝ·ا املرونة التعليمّيةكنظر�ة أساسية ل
ذه املمارسات تعل

م () ب�ئات ال.   (1986
ّ
زال ا'&واجز ال¿2 قد تمنع الطالب من حضور سياق �علي�2 مع6ن (مثل تعل

ُ
املرنة، ت

، والذي عادة ما (Lundin, 1999)  ]مية التوصيل املرن أداد الفصول الدراسية). مع ز�ادة تطو�ر التقانات، تز 

ن املتعلم6ن واملعلم6ن من تبادل املعلومات باالتجا]6ن. () وقت 
ّ

م الحق، تم توسيع نطاق اليمك
ّ
املرن إy! ما تعل

 . (Gordon, 2014; Ryan & Tilbury, 2013) ]و أعد من ُعد التوصيل ل�شمل علم أصول التدرâس املرن 

أن املرونة ل�ست فقط سمة  Ryan and Tilbury (2013) و ر�ان وتيل´5ي  Þ Gardon (2014)عتقد غاردون 

 ولكÜ·ا أيض مخصصة للطالب،
ً
  .ع"! مستوى املؤسسة التعليمّيةس^5اتيجيات سمات اإل  سمة من ا
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 YTال]2بية املرنة1املصط .  

2 توفر خيارات وال¿ ،س^5اتيجية �عليمية تركز ع"! املتعلمإيد صياغة مف
وم ال^5بية املرنة �Bع ،الكتّ�ب () ]ذا 

 تعليم ة للاألعاد الرئ�سمن 
ّ
 ، مثل وقت وم�ان التعل

ّ
، وأ�شطة التعليمّيةم، واملناõö م، وموارد التدرâس والتعل

 
ّ
م والعليم م، ودعم املعلم6ن واملتعلم6ن. Ú·ذه الطر�قة، يمكن أن ي�ون التالتعل

ّ
يمكن  .ينجامد اول�س 6نمرنتعل

م أن Þساعد ذلك () �عز�ز ال
ّ
  .الس
ل واملل^÷م والفعالتعل

م خصائص ال - 2- 1
ّ
  املرن تعل

م يتم6÷ ال
ّ
  :À) ،املرن بالعديد من ا'¹صائصتعل

 
ً
 متعددة للدراسة ،أوال

ً
  . (Goode et al., 2007)  يقدم للمتعلم6ن خيارات �عليمية غنية �شمل أعادا

يطبق النõù البناÍي يركز ع"! املتعلم، والذي Þشار إليھ بالتحول من املعلم الذي يتحمل مسؤوليات  ،ثانًيا

م ال
ّ
م إy! املتعل

ّ
 الذي يتحمل ]ذه املسؤوليات أيضتعل

ً
  .(Lewis & Spencer, 1986; Goode, 2007) ا

 أخ56 
ً
 ،و�تحملون املز�د من املسؤوليات لتعلم
م. لذلك ،ُيمنح املتعلمون مجموعة متنوعة من ا'¹يارات ،ا

م يتطلب ال
ّ
من حيث تحديد األ]داف واملراقبة  ،املرن من املتعلم6ن أن ي�ونوا أك5ñ م
ارة () التنظيم الذا�يتعل

م و�تطلب من املعلم6ن �عز�ز الالذاتية وÖجراء التعديالت، 
ّ
م الZشط ح¿ì ي�ون التعل

ّ
() مثل ]ذه املواقف تعل

 ممتع
ً
  ا

ً
  .(Collis, 1998)  وفعاال

  أ_عاد املرونة - 3- 1

م س^5اتيجية الإيمكن تنفيذ 
ّ
م املرن ع"! مستو�ات مختلفة، مثل التدرâس وÖدارة املتعل

ّ
واإلدارة ال�شغيلية تعل

ا بال^5ك6÷ ع"! املرونة () مستوى التدرâس وÖدارة املتعلم، حددن.  (Casey & Wilson, 2005) واإلدارة املؤسسية

  .ة التاليةأعاد املرونة الثمانية الرئ�س

أين يحدث التعلم •   ؟مde و

 ,McMeekin) �·اوÖ×·ا  دورةالبدء تار�خ ، و (Collis et al., 1997)  دورةال]ذا Þع2Ç أن وقت املشاركة () 

، ووت56ة (Collis et al., 1997; Collis, 2004; Casey, 2005) أ�شطة التعلم ، واملشاركة ()(1998

عرض ع"! املتعلم6ن خيارات  (Collis, 2004; Casey & Wilson, 2005)  الدراسة
ُ
يمكن أن ت�ون مرنة. �

طالت ×·اية األسبوع). تتوافق مع احتياجاÏ·م (ع"! سáيل املثال، الدراسة () ف^5ات املساء أو () ع

 كÜ·م أيضيم
ً
تحديد الوقت الذي يرغبون فيھ () التفاعل مع اآلخر�ن والوقت الذي ير�دون خاللھ  ا

م الدراسة بأنفس
م. يمكن أن ي�ون موقع املتعلم6ن للقيام بأ�شطة ال
ّ
 التعليمّيةوالوصول إy! املواد تعل

 مرن
ً
لة، مثل ا'&رم ، و�مكن أن تجري ]ذه األ�شطة () أي م�ان و() أي وقت ع´5 األج
زة ا�&مو ا
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 ;Collis et al., 1997) ا'�ام�) أو امل�÷ل أو وسائل النقل العام أو املطار أو ح¿ì ع"! م^ن الطائرة

McMeekin, 1998; Gordon, 2014).  لدى تف2/0 ف56وسCOVID-19 ألغت جامعة بك6ن () الص6ن ،

م ن À) �شر قائمة بم
ام الق البديلة ال¿Þ 2ستخدم
ا املعلمو ائا�&اضرات التقليدية املنتظمة. الطر 
ّ
تعل

م وتحميل املوارد ذات الصلة ع"! نظام إدارة ال
ّ
ثن6ن. يمكن للطالب عد ذلك الوصول إBل يوم () تعل

 () امل
ً
 �÷ل خالل األسبوع ا'&اy)). وأخ56 إy! ]ذه املوارد والدراسة () أي وقت (عادة

ً
، يقدم الطالب ا

  .األسبوع التاy)بداية واجباÏ·م املدرسية وم
ام
م الدراسية املكتملة قبل 

س, • م ماذا وكيف 
ّ
  ؟الطالبتعل

 حديد األقسام و�سلسل ا�&توى وفقي�يح للطالب ت
ً
م لرغبå·م، ومسارات ال ا

ّ
وأش�ال توجيھ الدورة تعل

 ,Collis et al., 1997; Collis, 2004; Casey & Wilson) و��م
ا ونطاق
ا، من خالل �عديل ا�&توى 

2005; Gordon, 2014). خالل ف^5ة ان�شار ف56وس COVID-19 2¿عت دورة االستفسار الذا�ي ال�ð ،

قدمå·ا مدرسة غوا�غزو اإلعدادية الدولية () ]وا�غبو الطالب ع"! اختيار املوضوعات بناًء ع"! 

إ�شاء منتجات وفق التZسيقات ال¿2 يفضلو×·ا، ا]تماماÏ·م ال�¹صية وÖم�اناÏ·م. يمكÜ·م عد ذلك 

ال¿2 رقصات الغا�ي، أو األ فيديو، أو الكت�بات، أو مقاطع اللصقات، أو املل عادية، أو ئرساالمثل 

  .األبطال الذين يحار,ون ف56وس Bورونا املستجد () مدينة وو]ان الص�نيةتح�2 

" :&lية متجر القصة األوnOالدورات التدر"  

لتوفر للطالب  ،الدورات التدر�áية" متجر Shandong " () مقاطعة شاندو�غ Binbeiب�ن�2  افتتحت مدرسة

م مرونة كب56ة () ال
ّ
مواضيع الدورات ال¿2 �غطي من امل�÷ل، ول�ساعد]م ع"! تطو�ر م
ارات اإلدارة الذاتية. تعل

 Þشمل" املتجريقدم
ا ]ذا "
ً
 واسعا

ً
 ،واألعمال امل�÷لية ،والقراءة ،وا'¹ط ،التصو�ر الفوتوغرا() طيفا

  . التدر�áيةات أمثلة ملوضوعات الدور  1وتمار�ن كمال األجسام. Þعرض الش�ل  ،واللياقة البدنية ،اواملوسيق

  

 طيًفاالدورات التدر�áية" الذي يقدم دورات �غطي  متجر. افتتحت مدرسة ب�ن�2 (شاندو�غ، الص6ن) "1الش�ل 

  .من املواضيع ًعاواس

  https://www.sohu.com/a/375788276_50862:  املصدر
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  كيفية تقديم التعليمات •

 ,.Collis et al) التعليمّيةق لوصول الطالب إy! املواد ائيقدم التوصيل املرن مجموعة مناسبة من الطر 

1997; Lundin, 1999; McMeekin,1998). ية وفق طر�قة الáم يمكن للطالب تجر,ة الدورة التدر�
ّ
تعل

م ع"! ا'&رم ا'�ام�)، أو الالقائم 
ّ
القائم ع"! الو�ب، أو () BلÝ·ما ع´5 تقنيات مختلفة، مثل الواقع تعل

 
ُ
م برز ال .Augmented Reality (AR)  ز زَّ عَ امل

ّ
 القائم ع"! صاحب العمل مؤخر تعل

ً
كطر�قة توصيل  ا

وأî&اب العمل جمع مقدمي التعليم العاy) تالدراسة، و و جديدة، تمكن الطالب من ا'�مع ب6ن العمل 

م إلنتاج فرص 
ّ
). جرى تطو�ر طر�قة 2018مبتكرة ذات منظور واسع (جامعات اململكة املتحدة، �عل

 ما قبل املدرسة () الص6ن من قبل مختلطة لتقديم دورة تدر�áية () اللغة اإلنجل6÷ية لألطفال () سّن 

New Oriental Education و McGraw Hillاتف ا�&مول ال¿2 ، ت�يح للطالب استخدام تطبيق
ات ال

م للوصول إy! مصادر ال الذBاء االصطناê)�عتمد ع"! 
ّ
والدراسة () أماكÜ·م ا'¹اصة خالل أيام تعل

األسبوع. �شمل األ�شطة التكميلية متاعة وتقليد عملية القراءة والتصZيف التلقاÍي واملناقشات 

ة األسبوع، يجري تقديم ا�&اضرة ع´5 ا'�ماعية ع´5 تطبيقات الشب�ات االجتماعية. خالل عطلة ×·اي

  .اإلن^5نت من قبل املدرس6ن () الفصول االف^5اضية ا'&ية

ستخدام�ا لتنظيم أrشطة التعلم؟ما p" اإل  • اتيجيات ال4e يمكن ا   س]2

م يمكن تقديم خيارات للم
ّ
، مثل ا�&اضرات والدروس، التعليمّيةباستخدام العديد من املناõö تعل

والدراسة املستقلة، واملناقشة، وا'&لقات الدراسية، واملناظرات، ومناõö االك�شاف ال¿2 يقود]ا 

ع"! سáيل املثال، استخدمت جامعة Bولومبيا . (Gordon, 2014)  التعليمّيةالطالب، واأللعاب 

ا مختلفة، مثل ال2020ال´5يطانية (
ً
م ) مؤخًرا طرق

ّ
زج، والدورات ال�¹مة املفتوحة ع´5 املتماتعل

م ، وال(MOOCs) اإلن^5نت
ّ
م التجر��2، لتقديم املز�د من الفرص للمتعلم6ن للتحكم () عملية التعل

ّ
تعل

 التعليمّيةا'¹اصة Ú·م وتحس6ن خ´5اÏ·م 
ّ
م، يمكن تحقيق . بالZسبة ألساليب التنظيم االجتماê) للتعل

طرق للدراسة (ش�ل فردي، ضمن مجموعات، ش�ل �عاو�ي، املرونة من خالل تزو�د املتعلم6ن عدة 

محاضرات حية  Xiong'an الثانو�ة () منطقة Baiyangdian وما إy! ذلك). ألقى املدرسون () مدرسة

 ZOOM كما نظموا مناقشات الطالب ا'�ماعية باستخدام منصة . "DingTalk" من خالل برنامج

 عضعض
م  ليتمكن جميع املشارك6ن من التفاعل مع
ً
ش�ل أك5ñ مالءمة. استخدام املدرسون ()  ا

الثانو�ة التدرâس الفردي القائم ع"! الفيديو، ليحصل  Renan University Affiliated-Sanya مدرسة

أثناء �عامل
م مع الدورة التدر�áية، وع"! مساعدة فور�ة من () الطالب ع"! تصور عاطفي أفضل 

  .املدر,6ن
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  ال4e يجب توفv23ا للطالب؟ لتعليمّيةاما أنواع املوارد  •

موارد أ�شأ]ا  –باإلضافة إy! ا�&توى الذي أ�شأه املعلم  - بالZسبة ملZشأ املوارد، يمكن أن نجد 

 ;Collis 2004) ، كما يمكن أن نجد موارد عالية ا'�ودة مZشورة ع´5 الو�بناشروناملتعلمون وال

Casey, 2005).  املرونة () استخدام مجموعة من !yفيما يتعلق ب�نظيم املوارد، يمكن اإلشارة إ

تZسيقات الوسائط، مثل ال��àيالت الصوتية، والسرد من خالل الشاشة، و��àيالت الفيديو 

 (OER) املفتوحة التعليمّيةيمكن أن توفر املوارد .  (Gordon, 2014) ال�امل للمحاضرات وال´5امج

م () طر�قة استخدام مصادر الأيًضا مرونة 
ّ
 ر نظتعل

ً
أل×·ا تخضع ل^5خيص مفتوح. ع"! سáيل املثال،  ا

م استخدام مصدر �علي�2 مع6ّ 
ّ
م ن وخلطھ وتكييفھ لي�ناسب مع سياق اليمكن للُمعِل

ّ
  .ا'¹اص بھتعل

  : توف23 مصادر �عليمية مجانية ومفتوحة للطالب2القصة 

دورة تدر�áية مجانية  24000 حونمنصة �عليمية ع´5 اإلن^5نت تقدم  22وزارة التعليم () الص6ن  �سقت

ع"! مستوى املقاطعة  التعليمّيةومفتوحة ع´5 اإلن^5نت ع"! املستوى الوط2Ç. كما قدمت املدارس والشرBات 

5ة تف2/0 الف56وس. تضمنت املفتوحة لتضمن الوفرة واملرونة خالل ف^ التعليمّيةكمية ]ائلة من املصادر 

 �عليمية ،املوارد محاضرات تم تصو�ر]ا
ً
. قامت عض املدارس مثل 2كما ]و موó« () الش�ل  ،وألعابا

التجر�áية بتخصيص املوارد العامة بناًء ع"! خصائص طالÚ·ا لتناسب   Wenzhou مدرسة و��÷]و

  .احتياجاÏ·م

  

·ا تقديم
ا وفق طرائق مختلفة . أجزاء2الش�ل    .من املوارد ال¿2 يج̧ر

  :مالحظات

1 - https://news.sina.cn/2020-02-05/detail-iimxxste8997186.d.html؟vt=4&pos=3 

مصدر البيانات: املشارBون الذين حضروا الندوة ع´5 اإلن^5نت حول احتياجات التعليم ع´5 اإلن^5نت والتنفيذ () ظل  - 2

  .2020ف´5اير  CIT () ،19 الذي استضافتھ COVID-19 وسان�شار الف56

   http://jypt.tjjy.com.cn/acommonapp/chome/mindex.do الرسوم البيانية من - 3

  /https://www.xianshua.net/app/hbszxxxsjxpt و
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 املفيدة حقما p" التقنيات  •
ً
م لل ا

ّ
  والتعليم واإلدارة؟تعل

م يمكن أن ي�ون استخدام التقنيات لتحس6ن التعليم وال
ّ
ومساعدة املعلم6ن  (Gordon, 2014)تعل

ا. يمكن استخدام  (Casey, 2005) واألقسام ع"! معا'�ة العمل اإلداري داخل املؤسسات
ً
مرن

 ،املتعلم6ن ع"! إ�شاء ا�&توى والتفاعل مع أقرا×·مملساعدة  4.0مجموعة متنوعة من أدوات الو�ب 

فإن العديد من وسائط  ،مثل املدونات ومواقع و��ي والشب�ات االجتماعية. باإلضافة إy! ذلك

جعلت  ،مثل رسائل ال´5يد اإللك^5و�ي وتطبيقات الرسائل الفور�ة ،االتصال القائمة ع"! التكنولوجيا

ن أك5ñ مالءمة. ملواج
ة التحديات ال¿2 سب�·ا ان�شار ف56وس عمل املدرس6ن واملوظف6ن اإلدار�6

COVID-19، (ا'&رم ا'�ام� !yجرى استخدام أنواع مختلفة  ،() الص6ن، حيث �عذر ذ]اب الطالب إ

م من األدوات واملنصات بطر�قة مت�املة لدعم ال
ّ
 ةالرئ�سمل�÷ل. تم ت»¹يص التقنيات والتعليم من اتعل

  .1ا�¹تلفة وتصZيف
ا إy! فئات مختلفة بناًء ع"! وظائف
ا () ا'�دول  ال¿2 �ستخدم
ا املدارس

  COVID-19 . أنواع التقنيات املستخدمة () املدارس ا�¹تلفة () الص6ن خالل تف2/0 الف56وس1ا'�دول 

 املدارس #" الص3ن
الذ�اء التطبيقات املقادة ب أدوات االتصال املنصة

 االصطنا{"

Yأدوات امل�  

االبتدائية  مدرسة وو]ان

 التجر�áية
Wuhaneduyun 

WeChat、

QQ、DingTalk 
Tencent Class  

()  االبتدائيةشارع سانداو  مدرسة

(º  وو]انووشا�غ 
Wuhaneduyun    

مدرسة ون �شو املتوسطة 

 التجر�áية 
UMU DingTalk   

الثانو�ة ()  بيا�غديان مدرسة

 كز�وغان منطقة
Xinkaoyun DingTalk   

الثانو�ة ()  غسياوكز�تا مدرسة

 Þشتا�غ و�وي  منطقة
Zhixue DingTalk  Wenjuanxing 

  سانيا RDFZمدرسة 
Wechat、QQ、

BBS 
  

  الثامنةالثانو�ة  بك6ن مدرسة
Tencent 

Meeting 
Yuanfudao  

() بتدائية باغو اال  مدرسة

 س�شوان ليا�غشان 
Xuexi 

Wechat、QQ、
DingTalk 

  

املدرسة التجر�áية ملنطقة آسيا 

وا�&يط ال
ادئ بجامعة بك6ن 

 للمعلم6ن

Seewoo Cloud 

Platform 
DingTalk、

WeChat Work 
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  مde وكيف يجري التقييم والتقوOم؟ •

 ,Collis et al., 1997; Casey)واألBاديمية التعليمّيةيمكن أن ي�ون تقييم جودة التعلم، وكذلك ال´5امج 

20005) .
ً
ق التقييم، مثل العرض التقدي�2، واألوراق ائيمكن الوصول إy! املرونة من خالل طر  مرنا

البحثية، واملشارâع ا'�ماعية، وتقييم األقران، واالختبارات املعيار�ة (ع"! سáيل املثال اختبارات 

لطالب ق ال¿2 يمكن أن توفر مرونة أك´5 لائا'¹يارات املتعددة). ا�&فظة اإللك^5ونية À) إحدى الطر 

 دُّ عَ كما يمكن أن ت�ون قناة التوقيت والتوصيل مرنة. Þُ . (Gordon, 2014)  لتوثيق تطور]م وÖنجاز]م

في) والتقييم الáشري االختبار القائم ع"! الكمبيوتر (مثل االختبار ع´5 اإلن^5نت واالختبار التكيّ 

 النموذجية. يمكن أيض قائ(االختبار الور�)) من الطر 
ً
متوف56 ال ا

ّ
املرن من خالل تطبيق مناõö  تعل

م ال
ّ
م التحلي")، وال¿2 ستجمع مسارات تعل

ّ
الطالب (داخل نظام التعلم) وتقدم تقييمات () الزمن �عل

  .تقار�ر أو لوحات تحكمع"! ]يئة ا'&قيقي، 

س�لت التقييمات3القصة    : أدوات الدردشة #" الزمن ا+*قيقي 

أن الطالب الذين يدرسون () امل�÷ل من طلب املدرسون () املدرسة االبتدائية األوy! () بو�ا�غ بمقاطعة ]نان 

إجاباÏ·م ع"! أسئلة االختبار ع"! قطع من الورق. يجب ع"! الطالب عد ذلك التقاط صور ألوراق  يكتبوا

ضاف أثم . WeChat مثل ،لزمن ا'&قيقيإجاباÏ·م املكتملة وÖرسال
ا إy! معلمÝ·م ع´5 أدوات الدردشة () ا

 ملدرسون الدرجات والتعليقات يدو�ا
ً
ع"! صور أوراق اإلجابة باستخدام أدوات معا'�ة الصور بصيغة  ا

 .3كما ]و موó« () الش�ل  ،قبل إعادة إرسال
ا إy! الطالب ،رسوم

 

 

 

 

 

 

  . طر�قة توصيل التقييم باستخدام أدوات معا'�ة الصور وأدوات الدردشة () الزمن ا'&قيقي3الش�ل 

  :  املصدر

https://baijiahao.baidu.com/s؟id=1659043617942496101&wfr=spider&for=pc 
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  ما vو نوع الدعم وا+Sدمات ال4e يAب�" تقديم�ا للطالب واملعلم3ن؟ •

 أن ي�ون الوقت وامل�ان ل»&صول ع"! الدعم وطر  يمكن
ً
 ;Collis et al., 1997) 6نق الدعم مرنائأيضا

Casey, 2005; Gordon, 2014).   يل املثال، يمكن للطالب ا'&صول ع"! املساعدة من خاللáع"! س

م�اتب املساعدة، واللقاءات املباشرة ع´5 اإلن^5نت مع املعلم6ن، وجلسات املساعدة ا'�ماعية، ومن 

خالل أدوات الدردشة () الزمن ا'&قيقي املس�ندة إy! الفيديو. إن السماح للمتعلم6ن بتحديد اللغة 

 أو التواصل ]و دعم م
م أيض التعليمّيةاد املستخدمة () املو 
ً
، خاصة للطالب األجانب. ع"! سáيل ا

م املثال، يمكن ألنظمة ال
ّ
ة ا'&الية اآلن تقديم دعم 2/�¹ð تلقاÍي للطالب بناًء ع"! ذكيّ التعل

م خصائص ال
ّ
  .الفردية ا'¹اصة ب�ل مÜ·م، مثل أداء التعلم، والتفضيالت ال�¹صية، وما إy! ذلكتعل

سئلة وأجو.ة "شرOك ال4القصة  م : أ
ّ
  "ذ�ّي التعل

أطلقت بك6ن منصة أسئلة وأجو,ة ع´5 اإلن^5نت لتلبية احتياجات الطالب من األسئلة واإلجابات () الزمن 

 مدر, B13،705ان ]ناك  ،2020ف´5اير  23ا'&قيقي. بحلول 
ً
  .م�àل6ن لفحص املؤ]الت ا

اإلعدادية () بك6ن الوصول إy! صفحة األسئلة واألجو,ة ا'¹اصة يمكن '�ميع طالب الصف الثالث () املدرسة 

م بـ "شر�ك ال
ّ
" من خالل أج
زة الكمبيوتر ا'¹اصة Ú·م، أو تطبيقات ال
اتف ا�&مول، أو االش^5اك () ذBّي التعل

 أف�ار  الطالَب املعلمون  ÞعطييمكÜ·م تحميل و�شر أسئلå·م كنصوص أو صور. . WeChat  منصة
ً
 قائوطر  ا

  .املشكالت من خالل النصوص والصور. يمكن اعتماد إحدى اإلجابات Bأفضل إجابة ل�ل سؤال '&ّل 

  

  

  

  

  دعم املتعلم6ن واملعلم6ن ع´5 اإلن^5نت .4الش�ل 

  http://www.zgkao.com/zk/202002/38847.html   :املصدر

م تطبيق ال - 2
ّ
  ع�2 اإلن]2نت لتوف23 �عليم مرن تعل

دول كث56ة العديد من  أدخلت، COVID-19حالة الطوارئ ال¿2 فرض
ا الف56وس  () الوقت ا'&اضر، و() ظّل 

م مناõö التدرâس وال
ّ
ة. �س، والتعليم ع´5 اإلن^5نت ]و أحد ]ذه املناõö الرئالتعليمّيةاملرنة () أنظمå·ا تعل

م لطاملا Bان ال
ّ
  – ع´5 اإلن^5نت تعل

ً
 معني -من أنواع التعليم عن ُعد باعتباره نوعا

ً
توف56 الوصول إy! ا'¹´5ات ب ا
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من حيث الوقت وامل�ان من التعليم القائم ع"! ا'&رم ا'�ام�)،  ،ال¿2 ت�ون ع"! األقل أك5ñ مرونة التعليمّية

(yالقسم التا () »óمن خالل استخدام أنواع مختلفة من التقنيات، كما ]و مو.  

م ال - 1- 2
ّ
  املعزز بالتكنولوجياتعل

م Þس�! ال
ّ
م بالتكنولوجيا إy! توظيف التكنولوجيا لتحقيق أق�/ì قدر من الاملعزز تعل

ّ
() ب�ئة من الدورات تعل

م وتركز ع"! أنماط ال ،التدر�áية عالية ا'�ودة ال¿2 يمكن أن تقدم للطالب خيارات الوقت وامل�ان والسرعة
ّ
تعل

 لعب القوان6ن ا'¹مسة التالية دور ا�¹تلفة. ت
ً
 حيو� ا

ً
م () تطبيق ال ا

ّ
 املعتعل

ً
زز بالتكنولوجيا تطبيقا

 
ً
   . (Huang, Chen, Yang, & Loewen, 2013)فعاال

م حول الوصول الفع'" إl& موارد ال •
ّ
  .)التعليمّيةاإللك]2وrي (املتعلقة باملوارد تعل

م إذا أخذ املتعلمون زمام املبادرة لتصفح أو "قراءة'' جميع موارد ال
ّ
م اإللك^5و�ي من أجل التعل

ّ
تعل

 5ñلوجھش�ل أك 
ً
يجب أن �ستو() املوارد الشروط األساسية ا'¹مسة  ،فعالية من التعليم وج
ا

التالية: (أ) تقع ا�&تو�ات ضمن مجال ا]تمام املتعلم6ن أو أ×·م يجدو×·ا ضرور�ة '&ل املشكالت ؛ (ب) 

 بحيث ال يحدث "التحميل املعر() الزائد" ؛ (ج) ،ت�سم ا�&تو�ات بصعو,ة معتدلة ومستوى مناسب

لمتعلم6ن ؛ (د) ا�&توى مصمم مما سيقلل من ا'&مل املعر() ل ،بZية ا�&تو�ات سيطة وواó&ة

 جيد
ً
املستو�ات معتدل لتجنب اإلج
اد البصري ؛ و (]ـ) مخطط التنقل ضمن ا�&توى واó« وعدد  ا

  .أثناء التجول () نظام �علي�2 مع6ن() بحيث ال يضيع املتعلمون 

م حول مجتمعات ال •
ّ
  .االف]2اضية (املتعلقة بب,ئات التعلم)تعل

م إذا Bان املتعلمون ير�دون التواصل () ب�ئات ال
ّ
الفصل  ا'&ال () ب�ئات )كما À (VLE) االف^5اضيةتعل

من  ،فإن الشروط األساسية الثالثة التالية مطلو,ة: (أ) بناء ب�ئة �عليمية موثوقة ،الدراú/2 األصيلة

ل�شعر املتعلمون باالنتماء إy! ا��موعة والب�ئة '' ؛ (ب) تقديم التغذية  ،خالل ال���يع املستمر

ح¿ì يتمكنوا من العثور ع"! اإلجابات واك�ساب شعور  ،الراجعة () الوقت املناسب للمتعلم6ن

م ب�ئات الضمن باإلنجاز 
ّ
االف^5اضية ؛ و (ج) السماح للمتعلم6ن باك�ساب شعور بإثبات أنفس
م تعل

  ."رغبå·م () "املنافسة" أو "األداء والتعب56 عن

م حول نظم إدارة ال •
ّ
  .(املتعلقة بنظام التعلم)تعل

م إلدارة عملية ال
ّ
م بفعالية باستخدام أنظمة إدارة التعل

ّ
يجب اس�يفاء الشروط األساسية  ،(LMS)تعل

م األرßعة التالية: (أ) وجود ترابط شديد ب6ن بZية نظام إدارة ال
ّ
" ؛ (ب) يتضمن و "عملية التدرâستعل

م نظام إدارة ال
ّ
وال¿2 يمكن أن تقلل  ،مثل لوحات املعلومات األوتوماتيكية ،خدمات تلقائية (LMS)تعل

م من عبء عمل املعلم6ن والطالب ؛ (ج) بيانات ال
ّ
ال¿2 تم إ�شاؤ]ا ل�ل من الطالب واملعلم6ن آمنة تعل
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م وتح�2 خصوصيå·م ؛ (د) يجب أن ي�ون نظام إدارة ال
ّ
 مصممتعل

ً
ش�ل جيد من أجل توف56 خ´5ات  ا

م التعليم وال
ّ
  .بطر�قة س
لة ل�ل من الطالب واملعلم6نتعل

  .م (املتعلقة بتصميم النظام)م لغايات املصّم ِد حول ف�م املستخ •

للتغلب  خ´5ة املستخدم إy! تجارب �عليمية غ56 مالئمة. ا'&سبانقد يؤدي التصميم الذي ال يأخذ () 

السليم" ؛  ق الثالث التالية: (أ) استخدام "ا�&اBاة" و "ا'&سائيمكن تطبيق الطر ع"! ]ذه املش�لة، 

(ب) وثائق واó&ة وموجزة ؛ (ج) وجود معيار عال�2 للعناو�ن والرموز متاح ل»�م
ور واملدرس6ن 

  .والطالب

ستجابة لطلب امل • م حول اال
ّ
  .املساعدة (املتعلقة باملستخدم3ن)تعل

���يع املتعلم6ن أك5ñ ع"! طلب املساعدة من معلمÝ·م عند مواج
ة ]ناك ثالثة شروط ضرور�ة ل

إ'ô) ؛ (ب) العالقة ا'&ميمة ب6ن  ،اإلدارة ،الصعو,ات : (أ) ال���يع ا'¹ار|) املناسب (من املعلم6ن

  .املعلم6ن والطالب ؛ (ج) التغذية الراجعة () الوقت املناسب والفعالة

م ما vو ال - 2- 2
ّ
  ع�2 اإلن]2نت؟تعل

 YTم . ال2مصط
ّ
  ع�2 اإلن]2نتتعل

م يتم �عر�ف ال
ّ
م ع´5 اإلن^5نت ع"! أنھ تجارب تعل

ّ
() ب�ئات م^÷امنة أو غ56 م^÷امنة باستخدام أج
زة مختلفة �عل

 ،وما إy! ذلك) مع الوصول إy! اإلن^5نت. () ]ذه الب�ئات ،(مثل ال
واتف ا�&مولة وأج
زة الكمبيوتر ا�&مولة

م وا () أي م�ان (مستقل) لليمكن للطالب أن ي�ون
ّ
 Singh and) والتفاعل مع املعلم6ن والطالب اآلخر�نتعل

Thurman, 2019).  

م () ال
ّ
يمكن للمتعلم6ن التفاعل مباشرة مع ا�&توى التعلي�2 الذي يجدونھ بتZسيقات  ،ع´5 اإلن^5نتتعل

 يمكÜ·م أيض ،متعددة (مثل الفيديو والصوت والنصوص وما إy! ذلك). باإلضافة إy! ذلك
ً
اختيار �سلسل  ا

م ال
ّ
م ا'¹اص Ú·م وتوجيھ التعل

ّ
وتقييمھ بمساعدة املعلم. يمكن أن يتم ]ذا التفاعل داخل مجتمع من تعل

باستخدام مجموعة متنوعة من األ�شطة امل^÷امنة وغ56 امل^÷امنة املس�ندة إy! اإلن^5نت  ،االستفسارات

و الدردشات أو التفاعل العال�2 االف^5ا�/2). ستعزز ]ذه الب�ئات (الفيديو أو الصوت أو مؤتمرات الكمبيوتر أ

باإلضافة إy! العالقات ال�¹صية  ،امل^÷امنة وغ56 امل^÷امنة ع´5 اإلن^5نت تطو�ر امل
ارات االجتماعية والتعاونية

  .ب6ن املشارك6ن
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م كيفية توف23 ال - 3- 2
ّ
  ع�2 اإلن]2نتتعل

م ال
ّ
م تعالZشط ]و أحد مفاتيح ضمان التعل

ّ
م الفعال ع´5 اإلن^5نت. Þشمل الل

ّ
 الZشط عددتعل

ً
 قائطر من  ا

م ال
ّ
 واألساليب واتعل

ً
من الفصل التقليدي الذي يركز ع"! املعلم  '&رBات ذات الصلة. و]و يمثل تحوال

واملناقشات  ،وال¿2 تتم6÷ باأل�شطة ا'�ماعية ،واملس�ند إy! ا�&اضرة إy! أ�شطة الفصل ال¿2 تركز ع"! الطالب

م وأ�شطة ال ،الثنائية
ّ
م واالستخدام ا�&دود للمحاضرات التقليدية. لتوف56 ال ،العم")تعل

ّ
الZشط ع´5 تعل

م يمكن تطبيق أوضاع ال ،اإلن^5نت
ّ
  .الثالثة التاليةتعل

 YTم . ال3املصط
ّ
  امل]�امن ع�2 اإلن]2نتتعل

م ال
ّ
 تعل

ً
حيث تتم جدولة الدورات () أوقات محددة و() إعدادات  ،امل^÷امن ]و اس^5اتيجية �عليمية أك5ñ تنظيما

و,التاy) يحصلون  ،Þستفيد الطالب من التفاعل () الزمن الفع") ،الفصول االف^5اضية ا'&ية. Ú·ذه الطر�قة

  .(Littlefield, 2018)  ع"! رسائل فور�ة ومالحظات عند ا'&اجة

  

  املباشرلتقديم دروس البث  DingTalk: استخدام منصة  5القصة 

DingTalk يل املثالáزة  ،عبارة عن منصة متعددة األطراف (ع"! س
الكمبيوتر ال�2/�¹ والو�ب واألج

للشرBات الص�نية. كما تدعم تبادل  Alibaba Group أ�شأÏ·ا مجموعة ،ا�&مولة) للتواصل والتعاون مجاًنا

 للمؤسسات DingTalk امللفات ب6ن ال
واتف ا�&مولة وأج
زة الكمبيوتر. مع أن منصة
ً
فقد تم  ،مصممة أصال

استخدام
ا ع"! نطاق واسع من قبل عدد كب56 من املدارس االبتدائية واملدارس الثانو�ة () الص6ن '&ل إغالق 

جامعة  10000مالي6ن طالب من أك5ñ من  5يحضر أك5ñ من .   COVID-19املدارس سáب ان�شار ف56وس

  .DingTalkس البث املباشر ع´5 مقاطعة درو  17ومدرسة ابتدائية () 

 ملبادرة "الصفوف مقفلة، وال
ً
م استجابة

ّ
حزمة برمجية للتعليم عن عد  DingTalk طورت ،مستمر"تعل

عن ا'&الة ال�&ية للطالب، وتقار�ر  تقار�رتوفر ]ذه ا'&زمة  ،ملساعدة املعلم6ن واملتعلم6ن. ع"! سáيل املثال

 أيض DingTalk ملباشر. توفر منصةحول الدراسة ع´5 اإلن^5نت والتفاعل ا
ً
إعالنات الصف () الزمن ا'&قيقي  ا

إم�انية الوصول ا��ا�ي إy! الفصول الدراسية ع´DingTalk  5 توفر ،وÖشعارات املدرسة. باإلضافة إy! ذلك

 والتفاعل املباشر ب6ن املدارس وال�ليات () جميع أنحاء الص6ن ع´5 أج
زة الكمبيوتر واألج
زة ،اإلن^5نت

م مما يدعم أك5ñ من مليون طالب لل ،ا�&مولة
ّ
 ،() نفس الوقت. تقدم ]ذه الفصول التدرâس ع´5 اإلن^5نتتعل

م واالمتحانات ع´5 اإلن^5نت وس�نار�و]ات محاBاة ال ،وتقديم الواجبات امل�÷لية وت�&يح
ا ع´5 اإلن^5نت
ّ
تعل

 األخرى. أخ56 
ً
 مجانًيا لعقد  DingTalk توفر منصة ،ا

ً
املؤتمرات ع´5 اإلن^5نت '�ميع املعلم6ن واملشرف6ن وصوال

  .وما إy! ذلك) ،مما يضمن التZسيق السرâع والطبي�) ب6ن جميع أعضاء املدرسة (املعلم6ن واملدير�ن ،واملدير�ن
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م لدعم " الصفوف مقفلة، وال  DingTalkال¿2 توفر]ا منصة  ةالرئ�س. الوظائف 5الش�ل 
ّ
  " مستمرتعل

  :املصدر

https://www.sohu.com/a/371362451_394951 

  

  ةذكيّ ع"! ال
واتف ال DingTalk منصة طةاسبو إ�شاء وÖدارة صف ع"! اإلن^5نت . 6الش�ل 

  :املصدر

https://www.sohu.com/a/371362451_394951 

  

  DingTalkتقديم دروس البث املباشر للغة الص�نية والر�اضيات واإلنجل6÷ية عن طر�ق منصة .  7 الش�ل 
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  :املصدر

http://www.sjz44z.com/Content-7273.html 

  

م . ال4صطYT امل
ّ
  غ23 امل]�امن ع�2 اإلن]2نتتعل

م ال يمكن للطالب () ال
ّ
غ56 امل^÷امن ا'&صول ع"! مالحظات ورسائل فور�ة. باإلضافة إy! ذلك، ال يتم تعل

م توف56 محتوى ال
ّ
م منتديات إدارة ال() فصول مباشرة، بل ع"! أنظمة أو تعل

ّ
  .(Littlefield, 2018) ا�¹تلفةتعل

  

م . ال5صطYT امل
ّ
  املفتوحتعل

م ]و استخدام من�ùيات التدرâس ال¿2 يمكن أن �ساعد الطالب ع"! بناء مسارات ال
ّ
ا'¹اصة Ú·م (ذاتية تعل

خدمة املست التعليمّيةالتنظيم) واملسا]مة بZشاط () بناء املعرفة، ع"! وجھ التحديد، يجب أن ت�ون املواد 

 مرخصة ش�ل مفتوح، و�جب أيض
ً
  .املفتوحة التعليمّيةإطالق املوارد املنتجة أثناء الدورة وفق صيغة املوارد  ا

سية لدعم مبادرة "الصفوف مقفلة، وال - 4- 2 سا م العناصر األ
ّ
  " مستمرتعل

 وفق
ً
 ،مدرسة ع"! جميع املستو�ات 518،800 حون B2018ان ]ناك () عام  ،)2019لوزارة التعليم الص�نية ( ا

 مدرس 16،728،500 حونو 
ً
مليون طالب () الص6ن. باعتبار]ا تجر,ة رائدة () جميع أنحاء  276بدوام Bامل و  ا

فإن الص6ن À) أول دولة تقدم �عليًما ¹óًما ع´5 اإلن^5نت ملئات املالي6ن من الطالب ع"! مستوى  ،العالم

  .و,ئة وم�افحå·االدولة خالل ف^5ة الوقاية من األ 

يجب أن يدعم التعليم ع´5 اإلن^5نت ش�ل فعال  ،من منظور تنظيم التعليم ع´5 اإلن^5نت ع"! نطاق واسع

م "الصفوف مقفلة، وال
ّ
 مستمر" وفقتعل

ً
(ب)  ،للعوامل السبعة التالية: (أ) البZية التحتية املوثوقة لالتصاالت ا

م موارد ال
ّ
م ال قائطر (د)  ،(ج) س
ولة استخدام أدوات التعلم ،الرق�2 املناسبةتعل

ّ
(]ـ) املنظمات  ،الفعالةتعل

و (ز) التعاون الوثيق ب6ن ا'&�ومات والشرBات  ،(و) خدمات الدعم الفعال للمعلم6ن واملتعلم6ن ،التعليمّية

 ،() ثالثة أنواع من ا'¹دمات ال¿2 تقود]ا ا'&�ومة ةالرئ�ستنظيم ]ذه العوامل السبعة واملدارس. يمكن 

. التا�غرام () الش�ل ل�س سوى "استعارة" 8كما ]و موó« () الش�ل  ،وا'¹دمات االجتماعية ،واملدرسية

أي بناًء ع"! أولو�ة صناع القرار  ،ل^5ت�بات ]ذه العناصر األساسية. ستعمل ]ذه األنواع () سياقات مختلفة

لفة. وتجدر اإلشارة إy! أن ]ذه العوامل السبعة ست�ون () مجموعات وارتباطات من وج
ات نظر مخت

 اعتماد ،مختلفة
ً
ن املدارس إحيث  ،() "النوع القائم ع"! املدرسة" ،ع"! ا��تمع والثقافة. ع"! سáيل املثال ا

م الفإن الشاغل األول الذي س^5كز عليھ ]و استخدام أدوات  ،مج
زة بالبZية التحتية األساسية
ّ
املناسبة تعل
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م ال¿2 يمكن استخدام
ا ع´5 اإلن^5نت أو () وضع عدم االتصال إلدارة أو إ�شاء 
ّ
مختلف مصادر. س�تم �عل

  .مناقشة ]ذه العوامل السبعة بالتفصيل () Bل قسم من األقسام التالية

  

م . رسم تخطيطي لل8الش�ل 
ّ
  اضطراب التعليم أثناء ()املرن مع الفضاء السي´5ا�ي تعل

سبة ع'& منصة ا+Sدمة العامة الوطنية للموارد 6القصة    التعليمّية: توف23 مصادر �عليمية منا

اتخذÏ·ا ا'&�ومة املركز�ة '�م
ور�ة الص6ن  À) مبادرة التعليمّيةمنصة ا'¹دمة العامة الوطنية للموارد 

الشعبية لتوف56 ا'¹دمات العامة األساسية للتعليم. ت0Z/� املنصة شبكة من االتصاالت واملشارBات و,�ئة 

وتخدم جميع مستو�ات التعليم. تم توف56 كميات كب56ة من املوارد  ،تطبيقية ملقدمي املوارد واملستخدم6ن

بما () ذلك املوارد الرقمية ال¿2 ت^÷امن مع التدرâس ()  ،"! جميع املستو�اتللمعلم6ن وطالب املدارس ع

 ،التعليمّيةاملناõö  ،خطط التدرâس ،الفصول الدراسية () املدارس االبتدائية والثانو�ة (ع"! سáيل املثال

عدة بيانات ومجموعات من املسائل واالختبارات وقا ،مواد الدورة التدر�áية) ،التعليمّيةمقاطع الفيديو 

 توفر املنصة أيض ،اختبارات القبول () املدارس الثانو�ة وال�ليات. باإلضافة إy! ذلك
ً
دورات ¹óمة مفتوحة  ا

و�عليم  ،وموارد للتعليم امل�2 ،للطالب واملعلم6ن ومديري املدارس ع"! جميع املستو�ات MOOCs ع"! اإلن^5نت

  .دنية والفنون و�عليم ال�&ة الب ،والتعليم األخال�) ،السالمة

م من أجل دعم "الصفوف مقفلة، وال
ّ
أطلقت وزارة ال^5بية  ،أثناء تف2/0 الف56وس التا|) ()مستمر" تعل

والتعليم () جم
ور�ة الص6ن الشعبية سرعة منصة الشبكة الوطنية الà&ابية للمدارس االبتدائية والثانو�ة 
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 من منصة ا'¹دمة العامة الوطنية للموارد 
ً
م . ولتلبية متطلبات الالتعليمّيةانطالقا

ّ
للطالب () ]ذه الف^5ة تعل

ضيفت وحدات موارد مناسبة من 
ُ
بما () ذلك �عليم  ،مواضيع تناسب ]ذه الف^5ة إy! املنصة 10ا�&ددة، أ

م و  ،والتعليم األخال�) ،الوقاية من الو,اء
ّ
 ،و�عليم ال�&ة النفسية ،و�عليم ا'&ياة والسالمة ،املناõö�عل

  .�عليم األفالم والتلفز�ون، والكتب اإللك^5ونية ،�عليم التعلم ،و�عليم القراءة الكالسيكية ،م األسرةو�علي

مالي6ن نقرة، ودخل
ا مالي6ن  8�ّ�لت املنصة أك5ñ من  ،2020ف´5اير  17() اليوم األول من ال�شغيل () 

 مقاطعة () الص6ن. املستخدمون أيض 31املستخدم6ن الذين غطوا 
ً
دولة ومنطقة قاموا ب��àيل  47من  ا

[ !yزة ا�&مولةئة مبامل 85حو نذه املنصة. استخدم الدخول إ
ة واألج
زة ذكيّ مثل ال
واتف ال ،ن الزائر�ن األج

  .اللوحية

  

  التعليمّية. منصة ا'¹دمة العامة الوطنية للموارد 9الش�ل 

  /http://www.eduyun.cn:  املصدر

   املوثوقة للشبكةضمان البAية التحتية  - 3

مثل التعليم اإللك^5و�ي امل^÷امن  ،البZية التحتية املوثوقة للشبكة أمر حاسم لدعم األ�شطة ا�¹تلفة

م والتصفح اإللك^5و�ي غ56 امل^÷امن من خالل الوصول إy! موارد ال ،باستخدام مؤتمرات الفيديو
ّ
الرق�2 أو تعل

وما إy! ذلك. يجب ع"! املدارس اختبار وتقييم النطاق  ،جتماعيةوالتعاون مع األقران ع´5 ال´5امج اال  ،ت�÷يل
ا

. لضمان بZية تحتية موثوقة للشبكة �ستطيع دعم مالي6ن 
ً
ال^5ددي للشبكة وز�ادتھ إذا وجدت ذلك ضرور�ا

  •.يمكن تطبيق اإلس^5اتيجيات التالية ،الطالب الذين يدرسون () نفس الوقت

لتعز�ز خدمة االتصال باإلن^5نت للتعليم ع´5  6نالرئ�سيع مزودي خدمات االتصاالت حشد جم •

  .اإلن^5نت، وخاصة () املناطق ال¿2 �عا�ي من نقص ا'¹دمات
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ز�ادة عرض النطاق ال^5ددي للمخدمات () ا'�امعات واملدارس لتوف56 تجر,ة �عليمية مرنة ملالي6ن  •

  .الطالب () وقت واحد دون انقطاع

، استخدمت العديد من ا'�امعات ا�&اضرات عن عد. ع"! مّيةالتعليلضمان الوصول إy! ا'¹´5ات  •

 ات التلفز�ون التعلي�2 الصي2Ç بثوجھ التحديد، بدأت أرßع قنوات من قنو 
ً
 مفتوح ا

ً
لفصول املدارس  ا

 درس 75يع أنحاء البالد، حيث غطت االبتدائية واملتوسطة () جم
ً
ع"! ال
واء، لتوف56 تجارب �عليمية  ا

  .دون تلفز�ون ال�ابلول�س لد¸·م اتصال باإلن^5نت أو  ناطق النائيةملن Þع�شون () امل

م لضمان "الصفوف مقفلة، وال CMCC : البZية التحتية املوثوقة لالتصاالت ال¿2 تقدم
ا7القصة 
ّ
   "مستمرتعل

 China Mobile Communications Group Company Limited ا��موعة الص�نية لالتصاالت ا'¹لو�ة

(CMCC)  (À شركة لالتصاالت ا'¹لو�ة �عتمد ع"! الشبكة القياسية GSM و TD-SCDMA و TD-TEL و 

FDD-LTE .،  عت ]ذه الشركة ع"! مر السن6ن تطو�ر املعلوماتية�ðالوطنية من خالل أخذ زمام  التعليمّية

 ،عليم الص�نيةاملبادرة () إطالق "خطة مضاعفة" النطاق ال^5ددي () ا'&رم ا'�ام�) باالش^5اك مع وزارة الت

  .وتنفيذ قنوات النطاق العر�ض () ا'&رم ا'�ام�) وتخفيض الرسوم

م لدعم مبادرة "الصفوف مقفلة، وال
ّ
 CMCC ساعدت ،مستمر" خالل اندالع الف56وس التا|) ا'�ديدتعل

 !yابية إلكمال توسع النطاق ال^5ددي لد¸·ا ليصل إ&àعة من مزودي ا'¹دمات الß2.18أرT و��زت مساحة ،

12.95T من املوارد لالستخدام،  !y16000وفتحت سعة الرسائل النصية القص56ة ليصل معدل التدفق إ 

()  CMCC ن�&ت ،2020ف´5اير  17مضيف �&ابة متنقلة. ()  414ووسعت السعات لدى  ،رسالة / ثانية

ال¿2  ،والثانو�ة"ضمان اإلطالق السلس لـ "املنصة الوطنية للشبكة الà&ابية الوطنية للمدرسة االبتدائية 

مليون طالب  50مليون من طالب املدارس االبتدائية والثانو�ة () الص6ن للدراسة () امل�÷ل وزودت  180خدمت 

بنجاح أمن الشب�ات واألمن  CMCC نفذت ،بالوصول ع´5 اإلن^5نت () نفس الوقت. باإلضافة إy! ذلك

 ،مقاطعة جيا�غ2/0 ،ا�&مول للمنصة العامة اإلقليمية '¹دمات موارد التعليم () مقاطعة قو��شو الà&اßي

  .ومقاطعة شا�2/0 ،مدينة بك6ن
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  وشرBات أخرى  CMCC . منصة �&ابة الشبكة الوطنية للمدرسة االبتدائية والثانو�ة بدعم من10الش�ل 

  /http://ykt.eduyun.cn : املصدر

 Air Classroom"جا]دة لدعم إطالق مشروع "صف ع"! ال
واء CMCC سعت ،Hebei () مقاطعة ]وßي

 اس�ناد
ً
�&ابة يو]ان  ا" !yالتعليمّيةإ " Wuhan Education Cloud ي امل^÷امنةßوقدمت خدمة مدرسة ]و 

"Hubei Synchronization School"،  امل^÷امنة عند طلب ا'¹دمة لـ õöمالي6ن  6وال¿2 يمكن أن توفر موارد املنا

 من مشروع "صف ع"! ال
واء" اس�نادمن طالب املدارس االبتدائية واملتوسطة () مقاطعة ]وßي بدعم 
ً
إy!  ا

من طالب املدارس االبتدائية واملتوسطة () مدينة يو]ان () وقت  700000يمكن لـ  ،"التعليمّية"�&ابة يو]ان 

 ،CMCC �ع
دت ،) امل�÷ل. () مقاطعة ]وßيواحد مشا]دة مقاطع فيديو �عليمية مباشرة ع´5 اإلن^5نت (

بáناء وضمان إطالق منصة موارد �عليمية ع´5  ،بصفå·ا وحدة التعاون ا'&صري إلدارة التعليم اإلقليمية

مليون  12مدرسة ابتدائية وثانو�ة و  15000اإلن^5نت للتعليم االبتداÍي والثانوي. يمكن للمنصة أن تخدم 

 بتغطية القرى النائية لتمك6ن  ،Jiangxi  و() مقاطعة جيا�غ2/0معلم وطالب () مقاطعة ]وßي. 
ً
قام املركز أيضا

مما يضمن  ،األطفال () القر�ة من الوصول إy! الدورات الدراسية ع´5 اإلن^5نت للفصل الدراú/2 ا'�ديد

م ال
ّ
  ".الشامل حيث "ال يجب إ]مال أي طفلتعل

  

�&ابة يو]ان 11لش�ل ا !yواء اس�ناًدا إ
  وشرBات أخرى  CMCC املدعومة منالتعليمّية. صف ع"! ال

  /http://www.wuhaneduyun.cn: املصدر
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 ع´5 اإلن^5نت للتعليم االبتداÍي والثانوي () مقاطعة ]وßي بدعم من التعليمّية. منصة املوارد 12الش�ل 

CMCC املصدر : http://edu.10086.cn/hbcloud/index  

  

م . Bان أحد الطالب ي13الش�ل 
ّ
  ع´5 اإلن^5نت () قر�ة نائية () مقاطعة جيا�غ2/0 بدعم من املركزتعل

  http://jx.sina.com.cn/news/zhzx/2020-03-02/detail-iimxxstf5822566.shtml :املصدر

  

ستفادة من أدوات ال - 4 م اال
ّ
  الودودةتعل

 ُÞ َم اختيار أدوات ال دُّ ع
ّ
 واستخدام
ا ش�ل فعال مفيدتعل

ً
 ،للمتعلم6ن () العثور ع"! املعلومات ومعا'�å·ا ا

م والتعب56 عن ف
م وتقييم آثار ال ،والتعاون مع أقرا×·م ،و,ناء املعرفة
ّ
  .ملموسة قائبطر تعل
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ت�ون يجب أن  ،اختيار س�نار�و]ات التعلم، يZب ) مراعاة س
ولة استخدام األدوات. ع"! وجھ التحديدلدى 

وÖصدار  ،إنتاج املوارد وÖدارÏ·ا ش�ل فعال ()األدوات مر�حة وسرâعة من أجل: (أ) مساعدة املعلم6ن 

م اإلشعارات وÖدارة الطالب ؛ (ب) مساعدة الطالب () ا'&صول ع"! املوارد واملشاركة () أ�شطة ال
ّ
؛ (ج) تعل

) مساعدة املعلم6ن وأولياء األمور واملدارس مساعدة املعلم6ن والطالب ع"! التفاعل () الزمن ا'&قيقي ؛ و (د

ع"! ف
م األداء التعلي�2 للطالب وÖجراء التفاعل ب6ن املدرسة وامل�÷ل () الوقت املناسب. من أجل �س
يل م
مة 

م املعلم6ن ع"! جميع املستو�ات () اختيار أدوات ال
ّ
يتم تقسيم  ،ا�¹تلفة لتدرâس سلس ع´5 اإلن^5نتتعل

م أدوات ال
ّ
 وفق ،2كما ]و موó« () ا'�دول  ،إy! ثما�ي فئاتتعل

ً
ا�¹تلفة () أ�شطة التدرâس  األدوار] ا

  .ا�¹تلفة

  . تصZيف أدوات التعلم2ا'�دول 

  الروابط أدوات تمثيلية س�نار�و]ات التدرâس املناسبة  فئات األدوات

أدوات 

إنتاج 

 املوارد

برمجيات 

 ��àيل

العروض 

التقديمية 

 PPT بصيغة

للمساعدة () ��àيل  مناسبة

 PPT الفيديو بصيغة

Power Point و WPS  ضمن

  Windows نظام

 Keynote ضمن نظام IOS 

system  

（1）PowerPoint：
https://products.office.com/zh-
cn/powerpoint 

（2）WPS：https://www.wps.cn 

（3）Keynote：
https://www.apple.com/keynote/ 

برمجيات 

تصو�ر 

 الشاشھ

تحر�ر الفيديو؛ مناسبة ش�ل 

خاص إلنتاج دورات �شغيل 

 ال´5مجيات

Camtasia Studio, QuickTime, 

Adobe Premiere 

（1）Camtasia studio：
https://www.techsmith.com 

（2）QuickTime：
https://support.apple.com/quicktime 

（3）Adobe Premiere 

https://www.adobe.com/cn/products/pre

miere.html 

برمجيات 

 إنتاج الفيديو

 ةإنتاج دورات فيديو قص56 

 سرعة
Huawei Course maker App http://www.coursemaker.cn 

برمجيات 

إنتاج الفيديو 

 األص")

مناسبة ل��àيل م
ارات 

ا'&ساب والتمار�ن املكتو,ة 

 بخط اليد

Mobile phones, CamScanner CamScanner：
ttps://www.camscanner.comh 

برمجيات 

إنتاج موارد 

م ال
ّ
تعل

املتعددة 

 الوسائط

لتطو�ر املناõö  مناسبة

 بالوسائط املتعددة التعليمّية
Mystic raft, Sdobe Captivate 

（1）Mystic raft ： 

https://en-vr.101.com 

（2）Sdobe Captivate：
https://www.adobe.com/cn/products/ca

ptivate.html 
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  الروابط أدوات تمثيلية س�نار�و]ات التدرâس املناسبة  فئات األدوات

أدوات 

التدرâس 

ال#) 

 امل^÷امن

جميع أنواع 

برامج البث 

بما  املباشر ،

() ذلك برامج 

التدرâس 

التفاع") ، 

وامل�اتب 

البعيدة ، 

والدروس ع´5 

 اإلن^5نت

مناسبة للتدرâس ال#) للدورات. 

يمكن اختيار أنواع مختلفة من 

ال´5امج لتلبية الطلبات ا�¹تلفة 

للتفاعل أو سرعة الشبكة أو 

 الراحة

-Rain: التفاعل () التدرâس

classroom, Tencent 

Ketang，Chaoxing 

Learning APP, ClassIn, 

CCtalk, UMU 

(êالتواصل االجتما :QQ 

Group, Wechat Group 

 ,Welink: املكتب البعيد

Dingtalk, ZOOM, FEISHU, 

TED Conversations 

منصة الدورة التدر�áية ع´5 

 ,icourse, edX: اإلن^5نت

Coursera, Udacity 

（1）Rain-classroom：
https://www.yuketang.cn 

（2）Tencent Ketang： 

https://ke.qq.com 

（3）Chaoxing Learning APP 

http://www.xuexi365.com 

（4）ClassIn 

http://www.eeo.cn/cn/index.html 

（5）CCtalk, 

https://www.cctalk.com 

（6）UMU 

https://www.umu.cn/model/home 

（7）QQ 

https://im.qq.com 

（8）WeChat 

https://weixin.qq.com 

（9）Welink 

https://welink.com 

（10）Dingtalk 

https://www.dingtalk.com 

（11）ZOOM 

https://zoom.com.cn 

（12）FEISHU 

https://www.feishu.cn 

（14）icourse 

http://www.icourses.cn/home/ 

（15）edX 

https://www.edx.org 

（16）Coursera 

https://www.coursera.org 

（17）Udacity 

https://cn.udacity.com  
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  الروابط أدوات تمثيلية س�نار�و]ات التدرâس املناسبة  فئات األدوات

أدوات 

التدرâس 

غ56 

 امل^÷امن

جميع أنواع 

منصات 

التدرâس ع´5 

اإلن^5نت ع"! 

املستوى 

 2Çالوط

واإلقلي�2 

وا��تمع 

ا'�ام�) ، 

وكذلك تلك 

ال¿2 أطلقå·ا 

ا'�امعات 

 والشرBات

 !yمناسبة للدورات ال¿2 تحتاج إ

التدرâس غ56 امل^÷امن ؛ يمكن 

اختيار منصات تدرâس الشبكة 

املناسبة وفًقا ملتطلبات املدارس 

 والدورات

 منصة مشاركة الدورة التدر�áية

icourse, edX, Coursera, 

Udacity 

  CNMOOC منصة

 UOOC منصة ا'�امعة ا�&لية

 منصة جامعة �س�نغ
وا

XuetangX 

 CHINESE صة جامعة بك6نمن

MOOCS 

منصة الدورات التدر�áية 

للمؤسسات ع´5 

 ,Zhihuishu: اإلن^5نت

ulearning 

（1）icourse 

http://www.icourses.cn/home/ 

（2）edX 

https://www.edx.org 

（3）Coursera 

https://www.coursera.org 

（4）Udacity 

https://cn.udacity.com 

（5）CNMOOC 

https://www.cnmooc.org/home/index.m
ooc 

（6）UOOC 

http://www.uooc.net.cn/league/union 

（7）XuetangX 

https://next.xuetangx.com 

（8）CHINESE MOOCS 

http://www.chinesemooc.org 

（9）Zhihuishu 

https://www.zhihuishu.com 

（10）ulearning 

https://www.ulearning.cn  
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  الروابط أدوات تمثيلية س�نار�و]ات التدرâس املناسبة  فئات األدوات

أدوات 

 ال
ّ
م تعل

ذا�ي 

 التنظيم

تطبيقات 

م ال
ّ
'�ميع تعل

 املواد

م مناسبة لدورات ال
ّ
الذا�ي تعل

للطالب ع´5 اإلن^5نت ؛ موج
ة 

 !yام و�س�ند إ
باملشاBل أو امل

م جميع أنواع ال
ّ
التفاع") ع´5 تعل

اإلن^5نت ، تحفز الطالب 

م الستخدام أدوات ال
ّ
ملعاينة تعل

أو مراجعة أو استكشاف 

 موضوع مع6ن

 ,SANYU: موضوع اللغة الص�نية

Happy Pinyin App 

:  موضوع اللغة اإلنجل6÷ية

yangcong345, Sketchpad 

 ,NOBOOK موضوع الف6÷ياء :

wlds100 

 ,NOBOOK:  موضوع الكيمياء

Potato Chemistry App 

 ,XINGSE: موضوع علم األحياء

Potato Biology App 

 Chinese: موضوع التار�خ

Cadres Learning App, Your 

Forbidden City 

（1）SANYU 

http://www.etc.edu.cn/tfish/ 

（2）Happy Pinyin App 

http://www.61baobao.com/xuezhishi/ku
ailepinyin/ 

（3）yangcong345 

https://yangcong345.com/#/studentPage 

（4）Sketchpad 

https://www.jihehuaban.com.cn 

（5）NOBOOK（physics） 

https://www.nobook.com/wulistudent.h
tml 

（6）wlds100 

https://www.wlds100.com/view/index.h
tml 

（7）NOBOOK（chemistry） 

https://www.nobook.com/huaxuestuden
t.html 

（8）Potato Chemistry App 

https://www.cr173.com/soft/764883.ht
ml 

（9）XINGSE 

http://www.xingseapp.com 

（10）Potato Biology 

http://www.downcc.com/soft/202055.ht
ml 

（11）Chinese Cadres Learning App 

https://www.onlinedown.net/soft/13611
3.htm 

（12）Your Forbidden City 

https://www.dpm.org.cn/classify_detail/

180890.html  
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  الروابط أدوات تمثيلية س�نار�و]ات التدرâس املناسبة  فئات األدوات

أدوات 

بناء 

 املعرفة

األدوات 

املعرفية 

وأدوات 

التحر�ر 

التعاونية 

وأدوات 

ا�&اBاة 

االف^5اضية 

 .وما إy! ذلك

 !yمناسبة للدورات ال¿2 تحتاج إ

م ال
ّ
التعاو�ي لبناء املعرفة ؛ تعل

يمكن الوصول إy! بناء املعرفة 

واختيار األدوات وتصميم 

م أ�شطة ال
ّ
من خالل ا'�مع تعل

 ب6ن محتو�ات الدورة

 mind األدوات املعرفية :

mapping, GeoGebra 

 وات التحر�ر التعاونية :أد

Knowledge forum, wiki, 

shimo.im, Tencent 

Document, Google Docs, 

Trello 

 : ف^5اضيةأدوات ا'&قيقة اال 

phET, Sandboxie, KRPano 

（1）mind mapping 

https://www.mindmapping.com 

（2）GeoGebra 

https://www.geogebra.org 

（3）Knowledge forum 

http://www.knowledgeforum.com 

（4）wiki 

http://wiki.com 

（5）shimo.im 

https://shimo.im/welcome 

（6）Tencent Document, 

https://docs.qq.com/desktop 

（7）Google Docs 

https://google-docs.en.softonic.com 

（8）Trello 

https://trello.com 

（9）phET 

https://phet.colorado.edu/zh_CN/ 

（10）Sandboxie 

https://www.sandboxie.com 

（11）KRPano 

http://www.krpano360.com  

أدوات 

تحليل 

 التعلم

التطبيقات 

ومواقع الو�ب 

و,رامج 

الصف 

التفاعلية ال¿2 

تدعم تحليل 

 البيانات

مناسبة لتطو�ر التدرâس الدقيق 

مثل جزء  القائم ع"! البيانات ،

م ال
ّ
الذا�ي الذي Þسبق تعل

م الفصل املع�وس ، وال
ّ
تعل

م التعاو�ي () ال
ّ
التعاو�ي تعل

 (CSCL) املدعوم بالكمبيوتر

 

 ,Smart Partner التطبيقات:

zhixue, afanti 

 ,zhixue, zxxk املواقع :

FCLASSROOM 

-Rain:  برنامج الفصل التفاع")

classroom 

（1）Smart Partner 

http://stem.bnu.edu.cn/public/apps/slp/ 

（2）zhixue 

https://www.zhixue.com/login.html 

（3）afanti 

http://www.afanti100.com 

（4）zhixue 

https://www.zhixue.com/login.html 

（5）zxxk 

http://www.zxxk.com 

（6）FCLASSROOM 

http://www.fclassroom.com 

（7）Rain-classroom 

https://www.yuketang.cn 
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  الروابط أدوات تمثيلية س�نار�و]ات التدرâس املناسبة  فئات األدوات

أدوات 

املمارسة 

 والتقييم

جميع أنواع 

األدوات 

املناسبة 

 (yللتعليم العا

والتعليم 

2/úاألسا 

مناسبة إلجراء الكث56 من 

م املمارسات ال¿2 �س
ل ال
ّ
تعل

وÖتقان ا�&تو�ات ، وكذلك 

 تقييم نتائج التعلم

: (yالتعليم العا SO JUMP, 

wj.qq.com 

2/úالتعليم األسا : yuantiku, 

knowbox 

（1）SO JUMP, 

https://www.wjx.cn 

（2）wj.qq.com 

https://wj.qq.com 

（3）yuantiku 

http://www.yuantiku.com 

（4）knowbox 

http://www.knowbox.cn   

أدوات 

إدارة 

املوارد 

 والصف

تطبيقات 

م ال
ّ
وÖدارة تعل

الصف 

وال´5امج 

 املصغرة ()

Wechat 

وكذلك 

ال´5امج 

 االجتماعية

م مناسبة للتنظيم الفعال لل
ّ
تعل

ع´5 اإلن^5نت مع موارد �عليمية 

وف56ة ، وعدد كب56 من الطالب 

 .وم
ام التعلم

م أنظمة إدارة ال
ّ
 ,Moodle: تعل

Learning Cell, Software-as-a-

Service, Edmod，

Schoology，TalentLMS 

:  تطبيقات إدارة الصف

EasiCare, Mentimeter, 

Typeform. 

 QQ ال´5امج االجتماعية :

Group, Wechat Group, 

Facebook, WhatsApp, Skype, 

line. 

（1）Moodle 

https://moodle.org 

（2）Learning Cell 

http://www.etc.edu.cn/ko/?view=list 

（3）Software-as-a-Service 

（4）Edmodo 

https://api.edmodo.com 

（5）Schoology 

https://www.schoology.com 

（6）TalentLMS 

https://www.talentlms.com 

（7）EasiCare 

https://care.seewo.com 

（7）Mentimeter 

https://www.mentimeter.com 

（8）Typeform 

https://www.typeform.com/forms/ 

（9）QQ 

https://im.qq.com 

（10）WeChat 

https://weixin.qq.com 

（11）Facebook 

http://www.facebook.com/ 

（12）WhatsApp 

https://www.whatsapp.com/ 

（13）Skype 

http://skype.gmw.cn 

（14）line 

https://line.en.softonic.com  
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يو%/ì با'�وانب  ،فيما يتعلق باستخدام األدوات ل�س
يل التطور املعر() للطالب و,ناء املعرفة ش�ل �عاو�ي

التالية: (أ) استخدام أدوات متنوعة الس^5جاع املعلومات، ورسم ا'¹رائط الذ]نية، وÖدارة املس�ندات، 

والعرض التقدي�2، واألدوات االجتماعية وغ56]ا من األدوات ملساعدة الطالب ع"! الوصول املعلومات ومقارنة 

ل قاعدة معارف ¹ðصية تنظيمية ومتعددة الوسائط ؛ و�شكي ،اآلراء ا�¹تلفة والتعب56 عن آرا�·م ا'¹اصة

م (ب) استخدام أدوات املراسلة الفور�ة واملنصات االجتماعية ومجتمعات ال
ّ
ملساعدة الطالب ع"! تعل

وÖكمال بناء املعرفة  ،املناقشة وا'&وار والتوصل إy! اتفاقيات مع أعضاء ا��موعة أو أعضاء مجتمع التعلم

عل التعاو�ي ع´5 اإلن^5نت ؛ (ج) استخدام جميع أنواع األدوات ال¿2 توفر التغذية الراجعة () املناقشة أو التفا

والتقييم () الزمن ا'&قيقي، وتحليل حالة التعلم. يمكن أن Þساعد ذلك الطالب ع"! إجراء االس�شارة 

م الداخلية و,ناء معìÇ من خالل التفك56 () نتائج ال
ّ
و() ×·اية  ،املعìÇ ال�2/�¹و�عز�ز بناء  ،وعملية التعلمتعل

  .تطو�ر التفك56 عاy) املستوى  ،املطاف

  

م اعتماد مصادر ال - 5
ّ
سبة الرق�4ّ تعل   املنا

م وموارد ال ،مع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت () التعليم
ّ
مثل الدورات ال�¹مة املفتوحة  الرق�2ّ تعل

والدورات القص56ة امل�àلة  ،(SPOCs) والدورات الصغ56ة ا'¹اصة ع´5 اإلن^5نت ،(MOOCs)  ع´5 اإلن^5نت

 ،واأللعاب ،واالختبارات ،والرسوم املتحركة ،والنماذج ،وا�&اBاة ،والكتب اإللك^5ونية ،بالفيديو ع´5 اإلن^5نت

م واملالحظات اإللك^5ونية، تجعل ال
ّ
م اختيار موارد اليجب أن Þعتمد  ،أك5ñ س
ولة ومالءمة. ومع ذلكتعل

ّ
تعل

م الرق�2 املناسبة للمتعلم6ن ع"! تصميم أ�شطة ال
ّ
  .ع´5 اإلن^5نتتعل

 YTم . مورد ال6مصط
ّ
  الرق�4تعل

م Þستخدم مصط»« " مورد ال
ّ
" لإلشارة إy! املواد املدرجة () سياق الدورة التدر�áية ال¿2 تدعم الرق�2ّ تعل

م تحقيق امل
ّ
م أل]داف التعل

ّ
تت�ون ]ذه املواد من مجموعة واسعة من املوارد املZسقة رقمًيا بما املوصوفة. تعل

م () ذلك الصور والرسوم والصوت والفيديو وا�&اBاة والرسوم املتحركة ووحدات ال
ّ
 املعدة أو امل´5مجةتعل

(Epigeum, 2019).  

م تقييم مدى مالءمة موارد ال - 1- 5
ّ
  الرق�4تعل

عالية ا'�ودة واختيار]ا  التعليمّيةإy! أن البحث عن املوارد  Bonk (2017) و بونك Ozdemirأشار أوزديم56 

 التعليمّيةيجب ع"! املعلم6ن اختيار جودة املوارد  ،م
مة صعبة. لذلك ،من ب6ن آالف املوارد ال¿2 يتم �شر]ا

 (MoE) ص�نيةمثل وزارة التعليم ال ،عناية من خالل الرجوع إy! املستودعات الوطنية والدولية املعروفة

تقييم واختيار موارد �عليمية رقمية عالية  Þعّد  ،باإلضافة إy! ذلك.  (MIT) ومع
د ماسا�شوس�س للتكنولوجيا
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ع"!  ،وفق عدة معاي56 التعليمّيةيمكن اختيار املوارد  ،ا'�ودة واحدة من امل
ام الصعبة. ع"! وجھ التحديد

(yالنحو التا:  

ال^5خيص املفتوح، ألن ذلك س�سمح ل
م بإعادة  ذا &توى ا�ر ال^5خيص: يجب ع"! املعلم6ن اختيا •

  .وÖعادة مزج
ا () سياق التدرâس ا'¹اص Ú·م ش�ل قانو�ي التعليمّيةاستخدام املوارد 

دقة / جودة ا�&توى: ]ناك العديد من املوارد الرقمية املZشورة ع´5 اإلن^5نت دون معرفة موثوقية  •

الرقمية  التعليمّية]ذا ا�&توى أو ناشره. لذلك، يجب أن ي»�أ املعلمون إy! املصادر واملنصات 

((yانظر القسم التا) املوثوقة.  

م التفاعل: يجب أن يختار املعلمون مصادر ال •
ّ
لتفاعلية ال¿2 يمكن أن �ساعد () ز�ادة املشاركة () اتعل

م ال
ّ
 من تعل

ً
وتحف6÷ الطالب. ع"! سáيل املثال، يمكن الستخدام الكتب املدرسية التفاعلية، بدال

ا وا]تماًما بالتعلم PDF ملفات
ً
  .الáسيطة، أن يجعل الطالب أك5ñ �شاط


ل تكييف
ا () سياق
م، أي تلك املوارد ال¿2 س
ولة التكيف: يجب ع"! املعلم6ن اختيار املوارد ال¿Þ 2س •

م يمكن مزج
ا أو �عديل
ا س
ولة لتناسب سياق ال
ّ
ا�&دد. ع"! سáيل املثال، يمكن أن ت�ون تعل

  .موارد جيدة حيث يمكن إعادة قراءÏ·ا س
ولة PPT العروض التقديمية

ال¿2 ال تتضمن أي معلومات  يمّيةالتعلالتوافق الثقا() وا'&ساسية: يجب ع"! املعلم6ن اختيار املوارد  •

  .مس�ئة ألي عرق أو ثقافة معينة

 املناسبة أيض التعليمّيةتحقق املوارد  •
ً
املعاي56 ا'¹مسة التالية: (أ) مالءمة ا�&توى: يجب أن ت�ون  ا

م موارد ال
ّ
 تعل

ً
 وثيق مرتبطة ارتباطا

ً
م،بأ]داف ومحتو�ات  ا

ّ
كما يجب أن ت�ون مث56ة لال]تمام أو  التعل

 () 
ً
ضرور�ة '&ل مشكالت الطالب ؛ (ب) مالءمة مستوى الصعو,ة: يجب أن ي�ون ا�&توى معتدال

مستوى الصعو,ة، ح¿ì يتجنب الطالب ا'&مل املعر() الزائد ؛ (ج) مالءمة البZية: يجب أن ت�ون بZية 

م محتو�ات ال
ّ
بك6ن" ؛ (د) مالءمة وسائط اإلعالم: يZب ) تقديم موجزة ومنطقية، Bي ال يصبح "مرتتعل

 ؛ 
ً
وسائط اإلعالم بطر�قة مقبولة، ح¿ì ال ت�سáب () اإلر]اق البصري، وخاصة للطالب األصغر سنا

م (]ـ) مالءمة تنظيم املوارد: يمكن تنظيم أنواع مختلفة من موارد ال
ّ
ش�ل فعال، مثل الفيديو تعل

ة وما إy! ذلك، '�عل تدرâس اإللك^5ونية والتجارب االف^5اضيوالرسوم املتحركة والنص ومواد ال

&óا�¹طط وا 
ً
 وا�&توى مناسب ا

ً
 ألي ارتباك لدى الطالبا

ً
  .، منعا

  الرقمية املتاحة SNتلف مستوOات التعليم التعليمّيةاملوارد  - 2- 5

الرقمية املتاحة ل¿2 يمكن أن ي»�أ إلÝ·ا Bل من املعلم6ن  التعليمّيةمراجعة شاملة للموارد  3يقدم ا'�دول 

  .واملتعلم6ن () سياق
م
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   الرقمية التعليمّية. املوارد 3ا'�دول 
  املوارد                                       

سا�45 األغراض  �عليم الكبار التعليم العاl" التعليم األ

املنصة الوطنية العامة للموارد 

 التعليمّية

منصة ا'¹دمة العامة الوطنية للموارد 

 ؛ التعليمّية

 مدرس واحد ، دورة ممتازة

iCourse, FUN, IGNOU, OpenER Xuexi.cn 

املنصات العامة للمصادر 

للمقاطعات  التعليمّيةاملنصات الà&ابية  للمناطق التعليمّية

 واملناطق، م�ان واحد للتعلم

 دورات ا'�امعة املفتوحة ع´5 اإلن^5نت

(UOOC)  مؤسسات ���يا�غ للتعليم ،

العاy) ع´5 اإلن^5نت، منصة مشاركة الدورات 

 التدر�áية املفتوحة

م مساحة ال
ّ
املد�ي () مكتبة تعل

 العاصمة الص�نية

املوارد املدرسية ع"! جميع 

 املستو�ات

م موارد ال
ّ
القائم ع"! املدرسة من مدرسة تعل

االبتدائية ، املدرسة الثانو�ة التاعة  �س�نغوا

 '�امعة ر�نم6ن () الص6ن

XuetangX, CHINESE MOOCS, 

Blackboard, JMOOC, Ewant 

The Open University of China, 

“SOU Course” FM in Shanghai 

Open University 

جميع أنواع املوارد املتوفرة لدى 

ع´5 اإلن^5نت  التعليمّيةاملؤسسات 

لتعاون ب6ن املؤسسات أو ا

 واملدارس التعليمّية

 التعليمّيةمصادر التدرâس الرقمية واملواد 

 101، اإللك^5ونية ملطبعة التعليم الشع�2 

 ppt، Connections Academyملف من نوع 

Zhihuishu, ulearning, NetEase Online 

Open Courses, 

erya.mooc.chaoxing.com 

Udacity, NetEase Cloud 

Classroom, Zhengbao Cloud 

Classroom 

موارد التعليم املفتوح الدولية 

 (OER) عالية ا'�ودة

ما قبل ا'�ام�) من أBاديمية  موارد التعليم

 خان
Coursera, edX, Canvas, FutureLearn 

ALISON, iversity, Open2Study, 

openupEd, CodeCademy 

  

  

سبة +�ميع مستوOات التعليم ال4e تقدم�ا بلدية تيانج3ن التعليمّية: املوارد 8القصة    الرقمية املنا

بمساحة إجمالية  ،مقاطعة 16تيانج6ن À) بلدية تاعة مباشرة ل»&�ومة املركز�ة () شمال الص6ن. تضم 

س�ان  و�بلغ عدد ،مليون �سمة 15.60و�بلغ عدد س�ا×·ا املقيم6ن الدائم6ن  ،كيلوم^5 مرßع 11966.45قدر]ا 

مليون طالب ()  1.17 حون٪. ]ناك 83.15و�بلغ معدل التحضر  ،مليون �سمة 12.97املناطق ا'&ضر�ة 

طالب () املرحلة اإلعدادية والثانو�ة يخضعون  100000و]ناك أك5ñ من  ،املدارس االبتدائية والثانو�ة

  .المتحان القبول Bل عام

م من أجل دعم مبادرة "الصفوف مقفلة، وال
ّ
قامت ح�ومة تيانج6ن  ،مر" أثناء تف2/0 الف56وس التا|)مستتعل

 قت السياسات ذات الصلة وفقسرعة بتعديل ترت�ب التدرâس، وأطل
ً
لالحتياجات ا�¹تلفة للطالب () ر�اض  ا

األطفال واملدارس االبتدائية والثانو�ة وال�ليات وا'�امعات. قدمت '�نة التعليم لبلدية تيانج6ن توجÝ·ات 

م حول ال
ّ
والتمار�ن البدنية () امل�÷ل خالل ]ذه الف^5ة ا'¹اصة. تم �شر اإلرشادات املتعلقة بإدخال املوارد تعل

  .WeChatواختيار]ا ع"! الفور للطالب واملعلم6ن وأولياء األمور ع´5 منصة 
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جرى ��àيل مجموعات من دورات املراجعة  ،بالZسبة للطالب الذين يحتاجون إy! اجتياز امتحان القبول 

 تدرâس Bل دورة مدّرسان من ذوي املراتب امل
نية العليا. بُ بل وقت قص56. قام خال
َّ
ت ]ذه الدورات إy! املدينة *

م تم توف56 أنواع مختلفة من موارد ال ،بأكمل
ا من خالل تلفز�ون ال�ابل () تيانج6ن. و() الوقت نفسھ
ّ
ال¿2 تعل

'�ميع املعلم6ن والطالب. تم تخز�ن ]ذه املوارد ع"!  �غطي املوضوعات الرئ�سية للمدارس االبتدائية والثانو�ة

م وأماكن ال ،منصة ا'¹دمات العامة () تيانج6ن ملوارد التعليم للتعليم االبتداÍي والثانوي 
ّ
 ،اإللك^5و�يتعل

م ونظام خدمة ال
ّ
  .واملكتبة الرقمية للمدارس االبتدائية والثانو�ة ،املتخصصتعل

  

  العام WeChat الختيار املوارد املناسبة من خالل حساب. توجيھ الطالب 14الش�ل 

  http://tj.bendibao.com/news/2020130/86600.shtm:  املصدر

  

  والثانوي . منصة ا'¹دمات العامة () تيانج6ن ملوارد التعليم () التعليم االبتداÍي 15الش�ل 
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  http://tjedu.tjjy.com.cn/api/front/index/first:  املصدر

  

م . مساحات ال16الش�ل 
ّ
  اإللك^5و�ي متاحة ل�ل طالب () مقاطعة تيانج6نتعل

  /http://tj.mypep.cn:  املصدر

  

  . املكتبة الرقمية للمدارس االبتدائية والثانو�ة () مقاطعة تيانج6ن17الش�ل 

  /http://www.tjjy.superlib.net : املصدر
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 كتبتقدم Oة الشعبية و طبعة ال]2بامل: 9القصة 
ً
  إلك]2ونية مجانية للمدارس االبتدائية والثانوOة  ا

تعليم الص�نية. و�شارك ش�ل À) شركة �شر م
نية كب56ة تاعة لوزارة ال (PEP)املطبعة ال^5بو�ة الشعبية 

() البحث وتجميع وتحر�ر و�شر وتوزâع الكتب املدرسية للتعليم االبتداÍي والثانوي وأنواع أخرى من  رئ�س

بل �شارك  ،الكتب املدرسية للتعليم ع"! جميع املستو�ات. وÀ) ال تZشر الكتب الورقية املتوسطة فحسب

 ،وتجارة حقوق الZشر ،أيًضا () الZشر والطباعة اإللك^5ونية السمعية والبصر�ة ومنتجات الوسائط املتعددة

  .والZشر الرق�2 وا'¹دمات ،وا'¹دمات اللوجس�ية للمنتجات ذات الصلة ،والكتب

م من أجل دعم "الصفوف مقفلة، وال
ّ
  PEP وفرت ،أثناء تف2/0 الف56وس التا|) ()مستمر" تعل

ً
  وصوال

ً
مفتوحا

ìس�Þ س الرقمية ع"! تطبيقâومجانًيا '�ميع موارد التدر "PEP Touch & Read"  لطالب املدارس االبتدائية

والثانو�ة () الص6ن. تتضمن مصادر التدرâس الرقمية نصوص لثالثة تخصصات تم تجميع
ا ش�ل موحد 

 القص56ةوال¿2 تأ�ي مع اآلالف من الدورات التدر�áية  ،PEP من قبل الدولة ومواد التدرâس الرقمية ال¿2 جمعå·ا

يوفر  ،مالي6ن مدرس وطالب () مقاطعة ]وßي 6بالصوت والصورة م^÷امنة مع الكتب املدرسية. من أجل دعم 

أش
ر ملعل�2 وطالب املدارس االبتدائية  3كتًبا رقمية مجانية وخدمات تطبيقات رقمية ملدة  PEP برنامج

 كتب PEP قدم برنامج ،والثانو�ة () مقاطعة ]وßي. باإلضافة إy! ذلك
ً
رقمية مجانية للفصل الدراú/2 الر,ي�)  ا

مي والتعليم الثانوي العاy) للمعلم6ن وطالب املدارس االبتدائية والثانو�ة ع´5 التعليم اإللزا 2020لعام 

 تخصص 20نوع من أك5ñ من  600ب من والتعليم امل�2 الثانوي والتعليم ا'¹اص. تضم الكتب الرقمية ما يقر 
ً
  .ا

  

  �ة الشعبيةو مطبعة ال^5بل. املوقع الرس�2 ل18الش�ل 

  /http://www.pep.com.cn:  املصدر
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 PEP" لساعات إضافية '�عل املورد ع"! التطبيق املس��ìة الشعبية و طبعة ال^5بملا . Þعمل موظفو19الش�ل 

Touch and Read" مجانًيا '�ميع املستخدم6ن  

  http://www.pep.com.cn/rjdt/rjdt/202002/t20200204_1949363.shtml:  املصدر

  

  "PEP Touch and Read" . واج
ة التطبيق املس�20ìالش�ل 

  /http://image.baidu.com:  املصدر
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  املستو�ات. املدخل املوحد '�ميع الكتب الرقمية للتعليم ع"! جميع 21الش�ل 

  /http://www.dzkbw.com : املصدر

م �س�يل التعليم وال - 6
ّ
  الفعال ع�2 اإلن]2نتتعل

م ع"! عكس ال
ّ
يتم6÷ التعليم ع´5 اإلن^5نت بوجود مواقع مختلفة ل�ل من  ،التقليدي () الفصول الدراسيةتعل

م و,التاy) يجب أن يأخذ ال ،املعلم6ن واملتعلم6ن
ّ
م �عليمات التعليم والاملرن () االعتبار تعل

ّ
الفعالة ع´5 تعل

  .اإلن^5نت باستخدام تقنيات مختلفة

  للتعلم2بوي التنظيم ال] - 1- 6

م س^5اتيجيات التعليم والإيمكن استخدام مجموعة من 
ّ
 ،() سياقات ع´5 اإلن^5نت لتقديم �عليمات مرنةتعل

  . (Petrina, 2011) التعليمّيةكما ]و موó« () األمثلة التالية من األساليب 

•  
ً
عرف أيضا

ُ
بالتعليم املباشر. تركز اس^5اتيجية التعليم املباشر ش�ل أساú/2 ع"!  ا�&اضرات : �

 À) طر�قة التدرâس األك5ñ استخداماألساليب ال¿2 يقود]ا املعلم، و 
ً
داد ا�&توى . ]نا، يجب إعا

 
ً
 . أيضوتنظيمھ مسبقا

ً
، يجب أن ي�ون املعلم ع"! دراية باحتياجات الطالب من الدروس أو ا'�لسات. ا

�عت´5 ]ذه اإلس^5اتيجية فعالة لنقل املعرفة إy! الطالب بطر�قة منظمة خطوة بخطوة، وتتضمن 

  .مشاركة �شطة من الطالب

درس سلسلة  •
ُ
من دراسة ا'&الة: يتم إجراء تحليل مفصل لبعض األحداث ا�&ددة، وعادة ما ت

األحداث امل^5ابطة ليتمكن املتعلمون من ف
م طبيعå·ا ش�ل أفضل وما يمكن القيام بھ حيال ذلك. 

ال^÷'õ ع"! ع"! سáيل املثال، يمكن للمتعلم6ن () مخت´5 التكنولوجيا دراسة التآBل الناتج عن ألواح 
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ة وحماية املرافق العامة. قد ينظر فصل آخر () حاالت تتعلق باستخدام التقنيات الرقمي

  .ا'¹صوصية

• Þ ات النظر شارك املناظرة: ش�ل من أش�ال املناقشة
فيھ عدد قليل من الطالب و�ختلفون () وج

قضية ما. ع"! سáيل املثال، يمكن للطالب اتخاذ مواقف مختلفة ومناقشة قضية: "]ل يجب  حول 

  "توسيع حقوق حر�ة التعب56 ع"! اإلن^5نت ل�شمل طالب املدارس؟

 عضتجتمع مجموعة للتواصل مع عض
ا حدث املناقشات عندما املناقشة: ت •
ً
من خالل التحدث  ا

واالستماع حول موضوع أو حدث ذي ا]تمام مش^5ك. للتوضيح، تجتمع مجموعة من املتعلم6ن 

  .ملناقشة ما �علموه عن االح^5ار العال�2

ق ال�سليم. يمكن ائوطر االك�شاف الذي يقوده الطالب: Þُعطى الطالب املسؤولية عن مواضيع معينة  •

للطالب اختيار الطر�قة ال¿2 ير�دون استخدام
ا للبحث () املوضوع، ثم يختارون كيفية تقديم 

  .نتائج
م للطالب اآلخر�ن بطر�قة جذابة

م ال •
ّ
م التجر��2: يركز التعل

ّ
التجر��2 أك5ñ ع"! األ�شطة، و�تطلب من الطالب تطبيق تجر,å·م ع"! تعل

م ألمر أك5ñ عملية السياقات أخرى. يتعلق ا
ّ
 من ال^5ك6÷ ع"! ا�&توى. Þشارك الطالب () تعل

ً
بدال

األ�شطة، وâعكسون وâشارBون تجارÚ·م، و�حللون وâستZبطون ا'&لول و�صممون ا'¹طط لتطبيق 

م �علم
م () مواقف جديدة. ع"! املعلم6ن توف56 ب�ئة لل
ّ
ع"! أن ي�ونوا �شط6ن.  و���يع الطالبتعل

 والبد أيض
ً
وجود خطط بديلة لأل�شطة () حالة حدوث مشاBل. Þستخدم ]ذا النموذج () معظم  من ا

 ل ش�ل جيد مع األطفال األصغر سنر�اض األطفال اليوم، نظًرا ألن النماذج األخرى ال �عم
ً
. يمكن أن ا

م توó« لك ]ذه الدورة كيفية جعل ال
ّ
  .التجر��2 أك5ñ فعالية لألطفال الصغارتعل

 عضسة: ي�نافس املتعلمون مع عض
م ة أو املنافاأللعاب األBاديمي •
ً
إما بطر�قة واحد لواحد لواحد  ا

، "spelldowns"أو ب6ن فرق، لتحديد أي فرد أو مجموعة تتفوق () م
مة معينة مثل لعبة 

، أو مسابقة املشروع. تحظى Odyssey of the Mind ولعبةا'�ناس، واألسئلة التكنولوجية، ومسابقة

 ر األBاديمية املتاحة تجار�مبيوتألعاب الك
ً
 شعبية كب56ة أيض ا

ً
  .ا

كم أو النقد، وÖعطاء العصف الذ]2Ç: من أجل توليد أف�ار إبداعية، ُيطلب من املتعلم6ن تأجيل ا'& •

 عدد كب56 جد
ً
سáيل املثال، قد ُيطلب من  ق لفعل ,/2ء ما، مثل حل املش�لة. ع"!ائمن الطر  ا

املتعلم6ن التفك56 () أك´5 عدد ممكن من األف�ار للقضاء ع"! ا'�وع () العالم. بمجرد إ�شاء عدد كب56 

  .من األف�ار، تتم مناقشå·ا ملعرفة جدوا]ا

التدر�ب واملمارسة: ش�ل من أش�ال الدراسة املستقلة، حيث يقوم املتدر,ون، عد أن Þشرح املعلم  •

، بممارسå·ا. ع"! سáيل املثال عد أن Þعرض املعلم ع"! الطالب ع"! كيفية استخدام قانون امل
مة

  .أوم، ُيطلب مÜ·م إجراء حسابات للتيار واملقاومة وا'�
د
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  التنظيم االجتما{" ألrشطة التعلم - 2- 6

م يمكن استخدام العديد من مناõö التنظيم االجتماê) () سياق ال
ّ
لوصول إy!  ع´5 اإلن^5نت للوصول تعل

م ال
ّ
  .(Promethean, 2017; Petrina, 2011) املرن، كما ]و موó« () األمثلة التاليةتعل

ق التدرâس ال¿2 تطور م
ارات الطالب ائالدراسة املستقلة: �شمل الدراسة املستقلة مجموعة من طر  •

ع"! القيام  مثل املبادرة، والثقة بالنفس، وÖدارة الوقت، وتحس6ن القدرات . يتم ���يع الطالب

م بZشاط مخطط لھ تحت إشراف معلم أو مرشد. كما تتضمن الدراسة ا'�ماعية أو ال
ّ
مع شر�ك تعل

ات ا�&ددة للمجموعة. ُمع6ن. تم تصميم ]ذه األساليب من قبل املعلم6ن عناية لتلبية املتطلب

 بصفتك معلم
ً
وف56 املوارد ، ستحتاج إy! التخطيط لعملية جمع املالحظات، ومراقبة األداء، وتا

  .املناسبة للدراسة املستقلة

م ال •
ّ
التعاو�ي: يتم وضع املتعلم6ن () مجموعات من أرßعة إy! ستة. () عض األحيان ت�ون تعل

 م�ان. () مثل ]ذه ا'&االت، غالبا��موعات متنوعة أو غ56 متجا�سة قدر اإل 
ً
ما ُي�افأ أعضاء  ا

Þ أن 
ً
 عطي املعلمون مجموعات الطالب عرضا��موعة ع"! النجاح الشامل للمجموعة. يمكن مثال

ً
 ا

 تقديمي
ً
حول تقسيم الكسور. ثم يتم إعطاؤ]م أوراق عمل إلكمال
ا. سيقوم أعضاء الفر�ق  ا

 ثم اختبار عض
م باملساع
ً
 عضدة أوال

ً
األدوار واملسؤوليات . يتضمن التعاون االعتماد املتبادل. ا

 ض. تجلب طر�قة التعاون ]ذه إحساسمحددة بوضوح ولكÜ·ا مفتوحة للتفاو 
ً
 قو� ا

ً
  .باملساءلة ا

م ال •
ّ
التعاو�ي: يتقدم Bل طالب من الطالب بمفرده، لكÜ·م Þعملون ش�ل جماê) لتحقيق ]دف تعل

 عض5ك. الطالب مسؤولون أمام عض
م مش^
ً
 ذلك ذاتي توجيھ املناسب، سيديرون، ومع الا

ً
م . يا

ّ
تعل

املتعلمون العمل ش�ل أفضل مع اآلخر�ن الذين لد¸·م اختالفات فردية (ع"! سáيل املثال، اختالف 

  .الثقافات واألنماط، وما إy! ذلك)

ع´5 اإلن^5نت. ]ذا يث56 التحدي املتمثل  التعليمّيةجميع األ�شطة جري خالل ف^5ة الف56وس التا|)، يجب أن ت

يمات املناسبة ع´5 اإلن^5نت بطر�قة مرنة، من خالل النظر () خصائص الطالب واملواد () توف56 التعل

م . ملساعدة املعلم6ن ع"! ا'�مع ب6ن خصائص املالتعليمّية
ّ
وخصائص ا�&توى، نقوم بتصZيف أنواع تعل

 () »óس وفًقا لتفاعل املعلم6ن والطالب () الب�ئات ع´5 اإلن^5نت، كما ]و موâ4ا'�دول مؤسسات التدر.  
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  . أش�ال تنظيم التدرâس ع´5 اإلن^5نت4ا'�دول 

 الزمن
 

أنواع 

 التنظيم

سائل  الو

 التقنية

 

موارد 

 التعلم

محتوى 

 التعلم

متطلبات املعلم3ن 

 والطالب
 الن�يجة املتوقعة

 

اSNاطر 

 اN*تملة

 تعليم امل^÷امنال

التعليم بالبث 
 املباشر

منصات 

البث 

 املباشر

محتو�ات 

 õöاملنا

/ التعليمّية

ا�&اضرات 

 املتوفرة 

محتو�ات 

التعليم وج
ا 

 لوجھ

يجب أن ي�ون املعلمون 

قادر�ن ع"! استخدام 

أدوات البث املباشر 

للتدرâس ع´5 اإلن^5نت. 

يجب أن يركز الطالب 

 .لف^5ة طو�لة أمام الشاشة

ز () 
َّ

التعليم املرك

2/úالفصل الدرا 
 

يجب أن ت�ون 
سرعة الشبكة 

جيدة ألن 
ضعف 

ملناقشة ا
واالتصال () 

الزمن 
ا'&قيقي ع´5 

اإلن^5نت يؤدي 
إy! تجر,ة 

لس�ئة لدى 
 الطالب

التعليم 

التفاع") ال#ّ) 

 ع´5 اإلن^5نت

برمجيات 
التفاعل () 

 الصف

يجب توف56 

املواد 

 التعليمّية

واألسئلة 

اإلرشادية 

قبل بدء 

الفصل 

 الرئ�-/2 

النقاط 

األساسية 

صعبة () 

 التعليم

أن ي�ون املعلمون  يجب

قادر�ن ع"! توجيھ وتنظيم 

التفاعل ع´5 اإلن^5نت. 

يجب ع"! الطالب 

التواصل بZشاط مع 

 .املعلم6ن ع´5 اإلن^5نت

املناقشة 

 
ً
والتواصل وج
ا

 لوجھ

تعليم غ56 ال

 امل^÷امن 

م ال
ّ
ع´5 تعل

اإلن^5نت ذا�ي 

التنظيم مع 

أسئلة 

وأجو,ة 

تفاعلية () 

الزمن 

 ا'&قيقي 

منصة 

م تال
ّ
ع´5 عل

اإلن^5نت 

وأدوات 

تفاعلية () 

الزمن 

 ا'&قيقي

دورات 
مفتوحة 

ع"! 
اإلن^5نت 

أنتج
ا 
اآلخرون أو 

نتجت 
ُ
أ

 
ً
 محليا

م موارد ال
ّ
تعل

الغنية 
وأ�شطة 

م ال
ّ
تعل

 ال�املة

يجب أن ي�ون املعلمون 

قادر�ن ع"! إنتاج موارد 

الدورة التدر�áية ، مثل 

إ�شاء مقاطع فيديو 

 وتصميم أ�شطة ال
ّ
م تعل

ع´5 اإلن^5نت. يجب أن 

يتمتع الطالب بقدرات 

م 
ّ
 .قو�ة ذاتية التنظيم�عل

تحس6ن قدرات 

م ال
ّ
ذا�ي تعل

التنظيم لدى 

 الطالب

يفتقر الطالب 

إy! الشعور 

باالنتماء 

ا'�ماê) ، ومن 

الس
ل أن 

يتخلف 

الطالب الذين 

لد¸·م قدرة 

م 
ّ
ذاتية �عل

التنظيم 

 .منخفضة

م ال
ّ
تعل

التعاو�ي ع´5 

اإلن^5نت تحت 

إشراف 

  املعلم6ن 
 

مساحة 

م ال
ّ
ع´5 تعل

اإلن^5نت 

ومنصات 

م ال
ّ
تعل

التعاو�ي 

ع´5 اإلن^5نت 

وأدوات 

تحليل 

 التعلم

مواقع 
الو�ب 

وقواعد 
البيانات 
وأدوات 

 التعلم

األ�شطة 

الفردية 

واأل�شطة 

ا'�ماعية ؛ 

امل
مة 

الفردية 

وامل
مة 

 ا'�ماعية

يجب أن ي�ون املعلمون 

��¹يص قادر�ن ع"! 

املشكالت بناًء ع"! نتائج 

تحليل البيانات وÖعطاء 

التوجيھ () الوقت 

املناسب. يجب ع"! 

الطالب التعاون مع 

م اآلخر�ن وÖجراء ال
ّ
تعل

 .املنظم ذاتًيا

تحس6ن قدرات 

م ال
ّ
التعاو�ي تعل

 لدى لطالب

]ناك اختالف 

كب56 () نتائج 

م ال
ّ
ب6ن تعل

ا��موعات 

ا�¹تلفة ، 

وعدد قليل من 

طالب ال ال

ÞشارBون فÝ·ا 

 .بZشاط
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م : �¡�يع ال10القصة 
ّ
سطة تعل سة غواrغ�شو ناrشا املتو   األوl& الذا�ي من قبل مدر

م ال"
ّ
للنجاح األBادي�2. ()  رئ�س�ن عادات معرفية جيدة وعامل الذا�ي" ]و شرط أساú/2 للطالب لت�و تعل

 يتضمن تأجيل الفصل الدراú/2 الر,ي�)  ،2020يناير  27وقت مبكر من 
ً
أصدرت وزارة التعليم الص�نية إعالنا

  .وحثت املدارس ع"! استخدام املنصات ع´5 اإلن^5نت ،سáب ان�شار الو,اء 2020() عام 

إنھ "من امل
م بالZسبة ل
ا مواكبة  ،وÀ) طالبة ثالثة () مدرسة قوا�غ�شو نا�شا املتوسطة األوy! ،قالت يا�غ

 صباح 6وم �س�يقظ يا�غ () الساعة الدراسة". () Bل ي وت56ة
ً
م وتفتح تطبيق ال ،ا

ّ
 6:50إy!  6:20من الساعة تعل

ولعب أدوار مختلفة  ،وÖعادة سرد القصص ،وقراءة القصص بصوت عال ،ملمارسة اللغة اإلنجل6÷ية الشفو�ة

تتلو  ،7:20إy!  6:50وÖجراء تمار�ن خاصة من خالل محاBاة مشا]د االختبارات. من  ،تم إبراز]ا () التطبيق

تجلس يا�غ إy! مكت�·ا () الساعة  ،القصائد الص�نية القديمة واالقتباسات الش
56ة ال¿2 �عرف
ا. عد اإلفطار

دراسية ع´5 اإلن^5نت لم �ساعد]ا الفصول ال ،() انتظار بدء ا�&اضرة ا'&ية للمدرسة. بالZسبة ليا�غ ،8:00

م بل أتاحت ل
ا أيًضا فرصة ملمارسة ال ،ع"! مواكبة سرعة امتحان القبول لل�لية فحسب
ّ
وفق "االنضباط تعل

  ."الذا�ي

  

  أثناء الوقاية من الو,اء (). يدرس طالب املدارس الثانو�ة ش�ل مستقل 22الش�ل 

  :املصدر

https://baijiahao.baidu.com/s؟id=1659035542839640688&wfr=spider&for=pc 

م مقارنة بأساليب ال
ّ
م أساليب ال �عّد  ،التقليدية () املدارس والفصول الدراسيةتعل

ّ
() عصر "اإلن^5نت +" تعل

م �عددية ومتنوعة. يمكن أن ي�ون ال
ّ
 تعل

ً
 ؛ و�مكن أن Þس�ند إy! أدوات أو موارد  ،إما فرديا

ً
 ومجتمعيا

ً
أو جماعيا

 متعدد  ،أو ع´5 أج
زة طرفية ؛ و�مكن أن ي�ون ذا�ي التنظيم ملوضوع أو م
ارة معينة ،�عليمية
ً
 �عاونيا

ً
أو �علما
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 وفق ،التخصصات بناًء ع"! مشروع أو مش�لة معينة. خالل ف^5ة الوقاية من الو,اء
ً
املشارك6ن '�0م  ا

م،أثناء عملية () ومستو�اÏ·م املعرفية 
ّ
ستو�ات واألنواع توجيھ الطالب يمكن للمدارس () جميع امل التعل

م ق الائالختيار طر 
ّ
  .املناسبة ع"! أساس س�نار�و]ات �عليمية محددة وقابلة للتطبيقتعل

م ق الائ. تصZيف طر 5ا'�دول 
ّ
  �¹تلف املشارك6ن واملستو�ات املعرفيةتعل

 الس,نارOو ال]2بوي  املستوى املعر#" سلوك التعلم املشاركون 

م ال األفراد 
ّ
التنظيم ع"! أساس الفيديو عند  ذا�يتعل

 الطلب / البث املباشر

م 
ّ
 اك�ساب سرâع للمحتو�ات الواقعية '�ميع التخصصات ذو مستوى أد�ى�عل

م 
ّ
م  ذا�ي التنظيم Þعتمد ع"! أدوات ضبط�عل

ّ
  ذو مستوى أد�ى�عل

م 
ّ
 ذو مستوى أع"!�عل

م إتقان دقيق للمحتوى الواق�) لتخصص مع6ن و 
ّ
�عل

 ال�شغيل التجر��2م
ارات 

م ال
ّ
الذا�ي واالستكشا() القائم ع"! مواقع تعل

 التعليمّيةاملوارد 

م 
ّ
م  ذو مستوى أع"!�عل

ّ
 مواضيع متعددة التخصصات، ومفتوحة، وشاملة�عل

م 
ّ
ذا�ي التنظيم Þعتمد ع"! األج
زة �عل

والواقع  الذBاء االصطناê)الطرفية، مثل 

ز   االف^5ا�/2 والواقع املعزَّ

م 
ّ
  ذو مستوى أد�ى�عل

م 
ّ
 ذو مستوى أع"!�عل

م 
ّ
ا�&توى التجر��2 أو امل
ارات ال¿2 تتطلب مستو�ات �عل

م عالية من س�نار�و]ات ال
ّ
 أو ا'¹´5ةتعل

مجموعات املناقشة ا'�ماعية ع´5 وسائل  ا��موعات

 التواصل االجتماê) / املنتديات ع"! اإلن^5نت

م 
ّ
م  ذو مستوى أع"!�عل

ّ
مواضيع مث56ة ل»�دل أو أسئلة مفتوحة واك�ساب �عل

 السلوك العاطفي

التعاون ا'�ماê) ع´5 اإلن^5نت ع´5 أدوات 

م ال
ّ
 التعاو�يتعل

م 
ّ
 امل
ام أو املواضيع ال¿2 يمكن إكمال
ا () ف^5ة زمنية قص56ة ذو مستوى أع"!�عل

م ال
ّ
االستقصاÍي املب2Ç ع"! مشروع / تعل

 موضوع

م 
ّ
امل
ام أو املوضوعات ال¿2 تتطلب ف^5ة زمنية طو�لة إلكمال
ا  أع"!ذو مستوى �عل

 ، و�غطي مجموعة واسعة من العمليات املعقدة

البناء التعاو�ي للمعرفة ع"! أساس مجتمع  ا��تمعات 

 التعلم

م 
ّ
اك�ساب املفا]يم املعقدة أو املعرفة املتطورة ، باإلضافة  ذو مستوى أع"!�عل

 إy! السلوك العاطفي

 

ستخدام تطبيق11القصة    لتقديم فصول م]�امنة وغ23 م]�امنة "Rain-Classroom" : ا

ومكتب التعليم ع´Xuetang Online 5  ة طورÏ·ا Bل من شركةذكيّ أداة �عليمية  Rain-classroomتطبيق 

ز و�عز� ،Ú·دف إحداث تطو�ر جذري () تجر,ة التدرâس () الفصل ،Tsinghua  اإلن^5نت بجامعة �س�نغ
وا

 Rain-classroomوجعل التدرâس ع´5 اإلن^5نت أك5ñ مالءمة. يدمج تطبيق  ،التفاعل ب6ن املعلم6ن والطالب

 لالتصال ب6ن الدراسة  ،WeChat و PowerPoint وسائل تكنولوجيا املعلومات املعقدة املوجودة ()
ً
و�ب2Ç جسرا

و�ل ) التفاعل غ56 امل^÷امن () الفصل الدراú/2. بمساعدة  ،الفردية الالمن�ùية والتعليم () الفصول الدراسية

 ال´5نامج التدر��2 ومقاطع فيديو ا'¹اصة  ،Rain-classroomتطبيق 
ً
يمكن للمعلم6ن أن يZشروا سلفا

بحيث يمكن  ،بالدورات التدر�áية والتمار�ن وال��àيالت الصوتية ل�ستقبل
ا الطالب ع"! ]واتف
م ا�&مولة

م ��¹يص مشاBل  للمعلم6ن س
ولة
ّ
-Rainالطالب وتقديم التعليقات () الوقت املناسب. يوفر تطبيق �عل

classroom 2/úا مباشًرا للفصل الدرا
ً
حيث يمكن للطالب خاللھ اإلجابة ع"! األسئلة () الزمن  ،أيًضا بث



39 

 

يوفر تطبيق  ،كباإلضافة إy! ذل . ”bullet screen“ا'&قيقي والتفاعل مع املعلم6ن من خالل تطبيق الرسائل 

Rain-classroom للمعلم6ن والطالب دعم 
ً
  ا

ً
5ات ذك6ّ للبيانات ثالثية األعاد، والتقار�ر ا�¹صصة، وت Bامال

  .م
مة تلقائية

-Rainدروس
ا ع´5 اإلن^5نت باستخدام تطبيقTsinghua  بدأت جامعة �س�نغ
وا ،2020ف´5اير  17() 

classroom  . 2 ا'�ديد() األسبوع األول من الفصل/úان ]ناك  ،الدراB264000  ستخدمونÞ معلم وطالب

بإجماy)  ،دورة تدر�áية 3923حصة درسية ع´5 اإلن^5نت تتضمن  10635ليكملوا  ،Rain-classroomتطبيق

 مدرس 73دورة من قبل  152م تنفيذ ت ،ساعة. من ب6ن ]ذه الدورات 395000
ً
 أجنáي ا

ً
من مدارس وÖدارات  ا

() الواليات املتحدة واململكة املتحدة واليابان وكندا وفر�سا وأس^5اليا وأملانيا. ]ذه À) وتم تقديم
ا  ،مختلفة

()  ،املرة األوy! () تار�خ التعليم العاy) () العالم ال¿2 تم فÝ·ا تطبيق نظام �علي�2 ع´5 اإلن^5نت ع"! نطاق واسع

  .والمركزي  ،وßش�ل تفاع") ،الزمن ا'&قيقي

قام مركز تأ]يل املعلم6ن ()  ،Rain-classroom ملعلم6ن ما]ر�ن () استخدام تطبيقمن أجل جعل املز�د من ا

بتدر�ب  ،ومكتب الشؤون األBاديمية وBلية الدراسات العليا Xuetang Onlineوشركة  ،جامعة �س�نغ
وا

 Yinan  . قام ي�نان غوان2020() فصل الر,يع من العام الدراRain-classroom  2/ú املعلم6ن ع"! تطبيق

Guan، س والتدر�ب ع´5 اإلن^5نت لدى املدرسةâعمل () مركز التدرÞ بتوجيھ املعلم6ن لتجر,ة الب�ئة  ،الذي 
ً
أوال

تحميل وتثáيت واستخدام ال´5مجيات  قائطر وشرح  ،كطالب Rain-classroom والوظائف األساسية لتطبيق

 ذات الصلة
ً
() الزمن ا'&قيقي مع املدرس ي�نان غوان من خالل تطبيق  . أجرى املعلمون املشارBون تفاعال

  .Rain-classroomو�عرفوا ع"! ب�ئة التدرâس ()  ،واملZشورات ”bullet screen“الرسائل 

-Rainولديھ خ´5ة غنية () استخدام التطبيق ،ال
ندسة الك
ر,ائية() و]و أستاذ  ،Xinjie Yuنظم كز�نÔ) يو 

classroom، ^عده للتعليم ع´5 اإلن^5نت. تدر�ًبا حول الß5ت�بات ال¿2 يجب اتخاذ]ا قبل الفصل وداخل الفصل و

 �غي56 فلسفة التعليم قبل الفصل و "تجزئة" محتوى التعليم. يجب  ،كما أشار يو
ً
يجب ع"! املعلم6ن أوال

قصص تقسيم القصة الكب56ة إy! و  ،دقيقة 30إy!  20تقسيم الدورة األصلية إy! عدة فقرات مدÏ·ا من 

اق^5ح يو أن Þستفيد  ،وتقسيم الدورة بأكمل
ا إy! فقرات. من أجل الوصول إy! نتائج مثالية للتعليم ،صغ56ة

لتحقيق تفاعل غ2ّÇ ب6ن األجزاء الثالثة،  Rain-classroomاملعلمون ش�ل Bامل من امل6÷ة التفاعلية لتطبيق

  .وملواصلة جذب ان�باه الطالب
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  Rain-classroom مع طالبھ باستخدام تطبيق. يتفاعل املعلم 23الش�ل 

  html-https://www.takefoto.cn/viewnews.2064054:  املصدر

  
 ع"! استخدام الفصل الدراYinan Guan 2/ú . تجري 24الش�ل 

ً
 حيا

ً
  للمعلم6ن Rain- classroom  تدر�با

 :املصدر
http://news.tsinghua.edu.cn/publish/thunews/10303/2020/20200207124404280367426/202002071244

04280367426_.html  

  

  Rain-classroom تدر�ًبا حًيا للمعلم6ن ع"! تطبيق التدرâس () Xinjie Yu . ينفذ25الش�ل 
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 :املصدر

http://news.tsinghua.edu.cn/publish/thunews/10303/2020/20200207124404280367426/20

200207124404280367426_.html7  

  

  تقديم الدعم وا+Sدمات للمعلم3ن والطالب - 7

عّد خدمات الدعم الفعالة مف
ُ
تاح ضمان جودة التعليم ع´5 اإلن^5نت. تتضمن خدمات الدعم للتعليم ع´5 �

م اإلن^5نت نوع6ن: خدمات دعم املعلم6ن للتعليم ع´5 اإلن^5نت، وخدمات دعم الطالب لل
ّ
ع´5 اإلن^5نت. يمكن تعل

  .إ'ô ،تقديم Bلتا ا'¹دمت6ن بالتعاون مع ا'&�ومة واملدارس واملؤسسات واألسر وا��تمع

  Sدمات الفنية املوّج�ة للمعلم3نا+ - 1- 7

يZب ) بذل ا'�
ود لتحس6ن قدرة املعلم6ن ع"! التعليم ع´5 اإلن^5نت ألن أدوات التدرâس ع´5 اإلن^5نت امل^÷امنة 

 ،س^5اتيجيات التعليم ع´5 اإلن^5نتإظم املعلم6ن. و�شمل ]ذه ا'¹دمات وغ56 امل^÷امنة غ56 مألوفة لدى مع

 ،وحاالت الوقاية من األو,ئة () املدارس، وحاالت تدر�ب املعلم6ن ا�&لي6ن ،وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات

وذلك لضمان التحسن السرâع () قدرات املعلم6ن ع"! التعليم ع´5 اإلن^5نت. �شمل خدمات دعم املعلم6ن 

م كيفية استخدام برنامج ال
ّ
م،ام نظام إدارة وكيفية استخد ،اإللك^5و�ي امل^÷امنتعل

ّ
وكيفية إجراء  التعل

م،تصميم �شاط 
ّ
  .وما إy! ذلك التعل

م خدمات دعم ال - 2- 7
ّ
  للطالبتعل

م يتج"! التأث56 الفعال ل»¹دمات الداعمة لل
ّ
م () ش�ل6ن: يمكن ل
ذه ا'¹دمات أن �عزز التعل

ّ
الفعال تعل

م للطالب وتنمية ال�¹صية. Þش56 ال
ّ
فة الطالب واإلدراك والذBاء وامل
ارات ؛ الفعال إy! نمو وتحس6ن معر تعل

�ستدê) تنمية ال�¹صية ش�ل أساú/2 تنمية النظرة اإليجابية تجاه ا'&ياة، والتفك56 ا'�يد، وتنمية م
ارات 

  .التواصل األساسية والتعاونية، وÖدراك القواعد، وال�÷ا]ة، واملثابرة، واالبت�ار

سسة 12القصة  إلrشاء نظام �علي�4  الذ�اء االصطنا{"ستخدم معل�Squirrel AI"  � 4" التعليمّية: املؤ

  .مخصص للطالب

م لتطبيق تكنولوجيا ال الذBاء االصطناÀ(ê) أول شركة اف^5اضية �عمل () مجال  Squirrel AI مؤسسة
ّ
تعل

مركز �علي�2  2000() التعليم ما قبل ا'�ام�). أ�شأت ]ذه املؤسسة أك5ñ من  الذBاء االصطناê)التكيفي () 

م () جميع أنحاء البالد. يختلف نظام ال
ّ
عن الدروس ا'&ية  Squirrel AI ع´5 اإلن^5نت الذي تقدمة منصةتعل

م العادية. إنھ ال يدعم التدرâس وال
ّ
 ل يوفر أيضب ،ع´5 اإلن^5نت فحسبتعل

ً
م ل طناê)الذBاء االصخدمة  ا

ّ
تعل
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ً
مساًرا �عليمًيا مخصًصا لتحديد نقاط الضعف لدى Bل  Squirrel AI تحدد منصة ،الطالب ع´5 اإلن^5نت. أوال

م طالب من الطالب لتقص56 وقت ال
ّ
م يمكÜ·ا عرض حالة  ،وتحس6ن كفاءة التعلم. ثانًياتعل

ّ
الطالب ش�ل �عل

وتحليل البيانات الكب56ة الناتجة عن  ،الوقت املناسبللمتعلم6ن ()  التعليمّيةومراقبة السلوكيات  ،مرÍي

م ودعم املتعلم6ن لعرض تقار�ر ال ،متاعة لتعلم
ّ
اتعل

ً
توفر املؤسسة وج
ات نظر  ،() الزمن ا'&قيقي. ثالث

  .وظيفية مختلفة للمعلم6ن واملدير�ن لرصد وÖدارة فصول
م ا'&ية

  

  Squirrel AI . خصائص منصة26الش�ل 

مليون دورة  500وقدمت  ،سرعة Squirrel AI  استجابت مؤسسة ،الف56وس التا|) () الص6نعد اندالع 

 ،2020يناير  26�عليمية مجانية ع´5 اإلن^5نت لطالب املدارس االبتدائية والثانو�ة () جميع أنحاء البالد. () 

ونظمت  ،وجمعت أدلة املستخدم ،تدر�بات ع´5 اإلن^5نت ملعل�2 املدارس العامة Squirrel AI  أجرت مؤسسة

 وأ�شأت فرق ،��àيل ا'&سابات
ً
مدرسة ح�ومية تقع ()  160�ستخدم أك5ñ من  ،توجÝ·ية. () الوقت ا'&اضر ا

م لل Squirrel AI  مقاطعات شاندو�غ و]وßي وفوجيان وجيا�غسو منصة
ّ
وال¿2 �غطي  ،() الفصول الدراسيةتعل

 Þ200.000ستخدم أك5ñ من  ،ل6÷ية والف6÷ياء والكيمياء. () الدورةمواضيع اللغة الص�نية والر�اضيات واإلنج

 () جميع أنحاء البالد حسابات منصة
ً
للدراسة ع´5 اإلن^5نت. من املتوقع أن يتجاوز عدد  Squirrel AI  طالبا

  حساب.500،000  قر�ًبا  Squirrel AI حسابات الطالب () منصة

. Squirrel AI  تحدث الطالب واملعلمون عن مشاعر]م عد استخدام الفصول الدراسية ملنصة ،خالل الو,اء

واجھ الطالب الذين يتع6ن علÝ·م أداء امتحان القبول () املدرسة الثانو�ة أو  ،COVID-19منذ تف2/0 الف56وس 

أنھ لم  اإلعدادي، و]و طالب () الصف الثالث ،Xiao Zhangال�ليات الكث56 من الصعو,ات والضغوط. ذكر 

 يكن جيد
ً
حيث تم توف56 تقار�ر مفصلة عن  ،ساعدتھ ع"! التحسن Squirrel AI  لكن منصة ،() الر�اضيات ا

 لوجھ
ً
لم أكن ":    Xiao Zhang قال ،أدائھ التعلي�2 واملواد املو%/Ú ì·ا ع"! الفور. () مقابلة بالفيديو وج
ا

م أتوقع أن أ
ّ
م سلط نظام التقييم الضوء ع"! نقاط ضعف ال ،ول Ú·ذه الطر�قة! () الفصل األ �عل

ّ
ا'¹اصة تعل

م ßي بدقة. ]ذا النوع من تجارب ال
ّ
  " .مفيد للغاية وتفاع")تعل
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م ل�س
يل ال Squirrel AI . استخدام منصة27الش�ل 
ّ
  للطالب ذBّي التعل

 درس () مدرسة ح�ومية Þستخدم غالبو]و م ،نا املعلم وا�غإليتحدث 
ً
() فصلھ عن  Squirrel AI  نظام ا

  :مشاعره

أس
ل بالفعل وأك5ñ فعالية من الفصول الدراسية العادية! عد ��àيل  Squirrel AI الفصل الدراú/2 لنظام "

يمكن2Ç  ،يمكن2Ç اإلشراف ع"! الدورة التدر�áية. ع"! الرغم من وجود العديد من الطالب ،الدخول إy! النظام

ن خالل لوحات املعلومات ال¿2 تم إ�شاؤ]ا. عد يأن ين22 الطالب االختبار معرفة إجابات Bل طالب سرعة م

يمكن  ،Þعرض النظام أسئلة الدورة التدر�áية ال¿2 تتوافق مع قدرتھ. وßعد االنå·اء من Bل سؤال ،التم
يدي

2/úاء الفصل الدرا·åعد انßل سؤال وطر�قة حلھ. وB سيقوم  ،للطالب ا'&صول ع"! �عليقات فور�ة حول

 النظام تلقائي
ً
م بإ�شاء تقر�ر  ا

ّ
  ." و]ذا Þساعد�ي ع"! مراقبة الطالب ش�ل أفضل ،ل�ل طالب�عل

  

م ملراقبة عملية  Squirrel AI . استخدام نظام28الش�ل 
ّ
  الطالب�عل
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() مدينة �شيجيا�غ بمقاطعة ]وßى.  Squirrel AI املصدر: الصورة من املدرسة التعاونية لدى مؤسسة

 و�فا�غ مدينة ،B Kuiwenوواين () منطقة Squirrel AI املدرسة التعاونية لدى مؤسسةالنصوص من و 

Weifang، شاندو�غ مقاطعة Shandong.  

 

م : دعم متنوع للتعليم وال13القصة 
ّ
  ع�2 اإلن]2نتتعل

م ا'¹دمات والدعم الفعال م
مان لضمان جودة ال
ّ
م ]ذه ا'¹دمات ل�ل من  ع´5 اإلن^5نت. يمكنتعل قدَّ

ُ
أن ت

  .املعلم6ن واملتعلم6ن، وأن �س�ند إy! التعاون ب6ن ا'&�ومات واملدارس واملؤسسات واألسر

كتًبا دراسية إلك^5ونية جمعå·ا إدارة  (www.eduyun.cn) تقدم الفصول الدراسية الوطنية الà&ابية

ستخدم ]ذه الكتب اإللك^5ونية الرقمية ع"! ن
ُ
طاق واسع () مختلف ا��االت، و�غطي جميع التعليم. �

 سطة والثانو�ة. يمكن للمدرسة أيضمستو�ات املدارس املتو 
ً
استخدام أداة التأليف املضمنة () النظام  ا

تدعم املنصة  ،األساú/2 إل�شاء منõù مرن باستخدام املوارد املتوفرة ع"! املنصة كذلك. باإلضافة إy! ذلك

  .نت والدروس التفاعليةوظائف ا�&اضرات ع´5 اإلن^5 

لذلك طلبت وزارة التعليم  ،قد ت�ون ]ناك قيود ع"! الوصول إy! اإلن^5نت () املناطق النائية ،إy! جانب ذلك

من تلفز�ون التعليم الصي2Ç بث الدورات واملوارد من خالل القنوات التلفز�ونية لتلبية احتياجات الطالب 

وزارة التعليم بالتZسيق مع Bل من إدارات التعليم () . كما قامت الذين يدرسون () امل�÷ل () ]ذه املناطق

مقاطعات بك6ن وشنغ
اي وسي�شوان و���يا�غ واملدارس التاعة '�امعة �س�نغ
وا وجامعة رنم6ن () الص6ن 

  .الطوارئ  أثناء() لتطو�ر مصادر �عليمية مفتوحة عالية ا'�ودة 

قدمت مطبعة التعليم الشع�2 تطبيق ال
اتف ا�&مول "ملس وقراءة إصدارات مطبعة  ،و() الوقت نفسھ

م الذي يوفر موارد �عليمية رقمية مجانية. خالل مبادرة "الصفوف مقفلة، وال ،التعليم الشع�2 "
ّ
 ،مستمر"تعل

 عضيع املستو�ات التعاون مع عض
ا طلبت ا'&�ومة من إدارات التعليم واملدارس ع"! جم
ً
. كما �ðعت ا

وزارة التعليم مجموعة متنوعة من املنظمات االجتماعية ع"! تقديم موارد �عليمية أك5ñ تنوًعا ش�ل اس�با�) 

 .بجودة عالية ل»�م
ور 
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  . يقوم املعلم بتعي6ن الواجبات امل�÷لية والتحقق مÜ·ا من خالل الشبكة29الش�ل 

  https://www.sohu.com/a/373272035_114731:  املصدر

م ج
وًدا لدعم مبادرة "الصفوف مقفلة، وال Handan بذل مكتب التعليم () ]اندان
ّ
مستمر" من جانب6ن. تعل

أحد]ا ]و مساعدة املعلم6ن ع"! تحس6ن م
ارات التعليم ع´5 اإلن^5نت. واآلخر ]و توف56 موارد مختلفة لدعم 


م و���يع
م ع"! القيام بأ�شطة ال·Ýم الطالب وتوج
ّ
 املستقلة () امل�÷ل. كما طورت مدينة ]اندان منصةتعل

"Classroom on Air"  ابة شبكة املدارس&�ع"! مستوى املدينة. يتم استكمال ]ذه املنصة من خالل منصة 

والعديد من منصات موارد التعليم املمتازة.  ،التعليمّيةومحطة تلفز�ون الص6ن  ،االبتدائية والثانو�ة الوطنية

طالب ع"! الدراسة ش�ل مستقل () امل�÷ل. () عض القرى ال¿2 �عا�ي من ضعف االتصال يجري ���يع ال

 Classroom on" () وضع عدم االتصال ع´5 نظام التعليمّيةيمكن للطالب مشا]دة مقاطع الفيديو  ،باإلن^5نت

Air" جراء الÖم و
ّ
وارد () ا'&فاظ ع"! جودة غ56 امل^÷امن باستخدام املوارد الوطنية وا�&لية. �ساعد ]ذه املتعل

م،
ّ
م ولكÜ·ا �ساعد أيًضا () تطو�ر م
ارات ال التعل

ّ
 تعل

ً
. لتلبية احتياجات الطالب ا�¹تلف6ن () Bل املنظم ذاتيا

م من ال
ّ
تم إنتاج العروض التقديمية ال¿2 تم تصو�ر]ا من قبل معلم6ن معروف6ن ثم  ،امل^÷امن وغ56 امل^÷امنتعل

قام مكتب �عليم ]اندان أيًضا بتوظيف معلم6ن ()  ،لتعز�ز جودة التدرâس.  "Classroom on Air"تم ب3·ا ع´5

 ميع املدارس () املدينة للعمل معBل موضوع من ج
ً
  .ع"! إنتاج الدورات ل»�ميع ا
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  يدرس الطالب () امل�÷ل و�رافق عَض
م اآلباء. 30الش�ل 

  ]اندان، مقاطعة ]ي�Handan 2 ، مكتب ال^5بية البلدية ()Qingfeng Duan : مؤلف التصو�ر

  

  . Þشرف اآلباء ع"! دراسة أطفال
م () امل�÷ل 31الش�ل 

  .مؤلف التصو�ر : ]ا�غ لو طالب دكتوراه

  

  . طالبة () مدرسة ثانو�ة () قر�ة �ستمع إy! محاضرات ع´5 اإلن^5نت ع"! ]اتف
ا ا�&مول () امل�÷ل 32الش�ل 
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  .مؤلف التصو�ر : ]ا�غ لو طالب دكتوراه

  

  . ت�&يح الواجبات امل�÷لية ع´5 اإلن^5نت، وتوجيھ الطالب () الزمن ا'&قيقي33الش�ل 

  ]اندان، مقاطعة ]ي�Handan 2 ، مكتب ال^5بية البلدية ()Qingfeng Duan : مؤلف التصو�ر

  

  "Classroom on Air" . املعلم �àÞل درسا ملؤسسة34الش�ل 

  ]اندان، مقاطعة ]ي�Handan 2 ال^5بية البلدية ()، مكتب Qingfeng Duan : مؤلف التصو�ر
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  تمك3ن التعاون ب3ن ا+*كومات والشر�ات واملدارس - 8

 التعاون ش�ل وثيق مع (G-E-S) يجب ع"! ا'&�ومات والشرBات واملدارس
ً
لتقديم محتوى �علي�2 عاy)  ا

م ا'�ودة وأ�شطة �عليمية متنوعة ونتائج 
ّ
م فعالة عندما ي�عل

ّ
الطالب ع´5 اإلن^5نت. يجب أن يتمتع �عاون تعل

م ا'&�ومات والشرBات واملدارس بامل6÷ات التالية: التعليمات مرنة، وال
ّ
ذا�ي التنظيم، واالختيار عند تعل

فتوحة، وتوفر الدعم العل�2 والتكنولو|). يجب أن تقود ا'&�ومة املالطلب، واح^5ام االختالفات، واملوارد 

ومات والشرBات واملدارس وأن تنظمھ املدارس. يجب أن يتضمن ]ذا التعاون التفاعل ]ذا التعاون ب6ن ا'&�

  .ب6ن املدرسة والعائلة واملشاركة االجتماعية

يجب ع"! ا'&�ومة أن  أثناء الو,اء وتطوره املستقب")،() () مواج
ة االحتياجات ا'&الية للتعليم ع´5 اإلن^5نت 

 تلعب أدوار 
ً
 إ'ô. يجب ع"! ا'&�ومة أيض ات، والتZسيق الشامل واإلشراف الفعال،متعددة () توجيھ السياس ا

ً
 ا

تZسيق املؤسسات واملدارس ومعا]د البحوث واألسر، ا��تمع، وما إy! ذلك لبناء منصات اتصال سلسة، 

م واختيار مصادر ال
ّ
م ق الائاملناسبة، وتوف56 أدوات �عليمية مناسبة، و���يع طر تعل

ّ
 قائاملتنوعة ودعم طر تعل

التدرâس املرنة. س�تم تقديم خدمات دعم فعالة للتعليم ع´5 اإلن^5نت من خالل التعاون الوثيق ب6ن أطراف 

  .متعددة

  : التعاون ب3ن ا+*كومات واملدارس #" مدينة ووvان14القصة 

م مبادرة "الصفوف مقفلة، وال ،نفذت العديد من املناطق () مدينة وو]ان ،2020ف´5اير  10منذ 
ّ
مستمر" تعل

م باستخدام النظام الà&اßي للتعليم () مدينة وو]ان. نظمت Bل منطقة ال
ّ
ا'�زÍي ع"! مستوى الفصل تعل

اتبعت جميع املدارس داخل Bل منطقة نفس  ،ع"! وجھ التحديد.   "Classroom on Air"الدراú/2 ع´5 قناة

م جدول ال
ّ
ة والوظائف () ف^5ة ما عد الظ
ر. ب�نما يتم التخطيط لألسئلة واألجو, ،؛ دروس () الصباحتعل

عملت ا'&�ومات واملدارس ع"! مستوى املقاطعة مًعا وتصدت للعديد من التحديات.  ،خالل مرحلة التنفيذ

وجھ مجلس التعليم () املدينة الباحث6ن ملساعدة معل�2 ا'¹ط األمامي ع"! تكييف عملية  ،ع"! سáيل املثال

  .ع´5 اإلن^5نت التعليمّيةس^5اتيجياÏ·م Öقيقة وتحس6ن م
اراÏ·م و د 30- 20ة التدرâس ع´5 اإلن^5نت ملد
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 Tongji تو�غÔ) ، طالب () الصف الثامن من ثانو�ةZhiling Peng . ز]يلينغ ب�نج35الش�ل 
ً
 ، يحضر فصال

 تفاعل أيضو�أثناء االستماع إy! صوت املعلم،  ()دراسًيا. 
ً
  مع املعلم () مرßع الدردشة ا

  : املصدر

: https://baijiahao.baidu.com/s؟id=1660457815642562336&wfr=spider&for=pc 

  

سسات: تحس3ن دعم ا+Sدمات الفنية15القصة    : التAسيق ب3ن ا+*كومات واملؤ

م لدعم مبادرة "الصفوف مقفلة، وال
ّ
 مستمر" ال¿2 أعلنت عÜ·ا وزارة التعليم خالل تف2/0 الف56وستعل

COVID-19 أعلنت ،() الص6ن NetDragon، شركة عاملية رائدة () بناء مجتمعات اإلن^5نت (Àا  ،و·åأن منص

ستوفر خطة خدمة مجانية للبث املباشر للدورات ألك5ñ من  "One Stop Learning" ع´5 اإلن^5نت التعليمّية

  .مليون مستخدم 10

 COVID-19 5وسع"! تقديم أحدث املعلومات ا'¹اصة بالفOne Stop Learning" 6" اليقتصر دور منصة

 ،بل توفر أيًضا ا'¹دمات بما () ذلك إعداد الفصل الدراú/2 للمعلم6ن وتدرâس
م ،وتداب56 ال�&ة العامة

واإلدارة  ،والبحث األBادي�2 ،والتواصل املباشر ب6ن املدارس وأولياء األمور  ،وامل
ام واالختبارات ع´5 اإلن^5نت

  .اليومي ش�ل فعال ال�شغيلية ال¿2 �سمح للمستخدم6ن بإنجاز عمل
م
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  "One Stop Learning" . دورات ع´5 اإلن^5نت ع"! منصة36الش�ل 

�شر مكتب فو�شو للتعليم "إرشادات حول اإلدارة السليمة للتعليم للمدارس االبتدائية  ،ف´5اير 1() يوم 

 "One Stop Learning" والثانو�ة وامل
نية () ظل تأجيل الفصول الدراسية". تنص اإلرشادات ع"! أن منصة

م جرى اختيار]ا كمنصة رسمية لدعم والية فو�شو () مبادرة"استمرار ال
ّ
رغم إغالق املدرسة". ستعمل تعل

م املنصة عد ذلك ع"! �س
يل ال
ّ
ع´5 اإلن^5نت ألك5ñ من مليون معلم وطالب باإلضافة إy! عدة مالي6ن من تعل

  .اآلباء

أيًضا وزارة ال^5بية والتعليم () مقاطعة ]وßي ع"!  "One Stop Learning" ساعدت منصة ،و() الوقت نفسھ

م دعم املبادرة الوطنية عنوان "الصفوف مقفلة، وال
ّ
 أ�شأت ،مستمر" . بالتعاون مع مقاطعة ]وßيتعل

NetDragon  "(ثالثة أيام ()) اء من بناء واختبار املنصة·åي" . عد االنßابية التعليم () ]و&àاملنصة ال، 

  و�ا�غس6ن   Xiantaoو  و كسيانتا  ÀMacheng) ماش�نغ  ،() ثالث مدن ،يناير �30ت تجارب حية () أجر 

Yangxin،  5 منñي  10وتم تنفيذ أكßاآلن مع ]و ì¿آالف دورة مباشرة منذ ذلك ا'&6ن. �عاونت الشركة ح

ع´5 اإلن^5نت بما ()  التعليمّيةوفوجيان وقوا�غدو�غ و]ونان وشاندو�غ وغ56]ا من املقاطعات لتوف56 ا'¹دمات 

  .ذلك التدرâس املباشر والدورات ع´5 اإلن^5نت
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  "One Stop Learning" . تلميذ يدرس باستخدام منصة37الش�ل 

  .النصوص والصور  ELENITY املصدر: قدمت

ستAتاجات والتوصيات   اال

إy! اس�بعاد أكCOVID-19  5ñ الف56وسأدى إغالق املدارس () العديد من البلدان حول العالم خالل ان�شار 

م مليون م 376.9من 
ّ
م مثل ال ،من عملية التعلم. ثم تم استخدام املناõö البديلةتعل

ّ
ل»&فاظ  ،ع´5 اإلن^5نتتعل

م ع"! ال
ّ
م أثناء تطبيق ال ()برزت العديد من التحديات  ،دون انقطاع. ومع ذلكتعل

ّ
ن^5نت () جميع ع´5 اإل تعل

 أنحاء العالم وفق
ً
(أ) يمكن أن يفشل االتصال باإلن^5نت غ56 إذا  ،لألدبيات وا'¹´5اء الدولي6ن. ع"! سáيل املثال ا

Bان ]ناك اآلالف من املتعلم6ن يتعلمون () وقت واحد ؛ (ب) قد يجد عض املعلم6ن صعو,ة () العثور ع"! 

ف من املوارد يتم �شر]ا ع´5 املوارد ع´5 اإلن^5نت األك5ñ مالءمة () سياقات التدرâس ا'¹اصة Ú·م ألن اآلال 

م اإلن^5نت ؛ (ج) ال يمتلك العديد من املعلم6ن واملتعلم6ن امل
ارات الرقمية املناسبة للتعليم وال
ّ
ع´5 اإلن^5نت. تعل

م لتعليم/الاو]ذا يمكن أن يجعل تجر,ة 
ّ
ع´5 اإلن^5نت غ56 مناسبة ل
م ؛ (د) افتقار العديد من املتعلم6ن إy! تعل

 ةرئ�سوÀ) عوامل  ،ف والدراسة املستقلة والتنظيم الذا�ي والتحف6÷مثل التكيّ  ،األساسية عليمّيةالتالكفاءات 

م لنجاح ال
ّ
ع´5 اإلن^5نت ؛ و (]ـ) Þستخدم العديد من املدرس6ن بáساطة �عليمات مباشرة دون مراعاة امل6÷ات تعل

م ال
امة لل
ّ
م مما يؤدي إy! خ´5ات  ،جود املعر()مثل التفاعل والوجود االجتماê) والو  ،ع´5 اإلن^5نتتعل

ّ
غ56 �عل

  .محفزة
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 اس�ناد
ً
م إy! املمارسات الص�نية ل»&فاظ ع"! استمرار ال ا

ّ
يتم تحديد  ،COVID-19خالل ان�شار الف56وس تعل

م التجارب التالية ل�س
يل ال
ّ
  .املرن ع´5 اإلن^5نتتعل

 عضمع عض
ا  وال»�ان،�عاونت اإلدارات ا'&�ومية () أع"! املستو�ات، مثل الوزارات 
ً
 ومن ثم جرى  ا

واملؤسسات لضمان بZية تحتية موثوقة للشبكة.  ،واملدارس ،وال�ليات ،التZسيق مع وكالء ا'&�ومة اإلقليمية

وما إy! ذلك) يمكÜ·ا التعامل مع مالي6ن  ،تم �شر شب�ات اتصال محددة (خوادم اإلن^5نت ،ع"! وجھ ا'¹صوص

وقد ساعد ذلك () دعم املالي6ن من الفصول  ،COVID-19ر الف56وس املستخدم6ن سرعة خالل ان�شا

 وقامت ا'&�ومة أيضباإلضافة إy! مشا]دة موارد الوسائط التفاعلية وت�÷يل
ا وتحميل
ا.  ،الدراسية املباشرة
ً
 ا

م بتZسيق ال´5امج الوطنية مع مؤسسات ال
ّ
ع"! املستوى  التعليمّيةاإللك^5و�ي لتوف56 املوارد واألدوات تعل

الوط2Ç ع´5 قنوات متعددة ح¿ì يتمكن املعلمون واملتعلمون من استخدام
ا وفق احتياجاÏ·م ا'¹اصة. عالوة 

بتوف56 التدر�ب ع"! كيفية استخدام  ،بالتعاون مع العديد من املدارس ،قامت ا'&�ومة ،ع"! ذلك

م مستودعات ال
ّ
م ع´5 اإلن^5نت واختيار مصادر التعل

ّ
 وفق املناسبةتعل

ً
  .لذلك ا

 ومات ع"! مستو�اÏ·ا ا�¹تلفة دعمكما قدم ا'¹´5اء واملدارس وا'&�
ً
م لل ا

ّ
كتدر�ب م�2 ومساعدة فور�ة تعل


م حول كيفية استخدام األدوات واملنصات الرقمية ل»&صول ع"! ·Ýللمعلم6ن واملتعلم6ن وأولياء األمور لتوج

 الدعم وا'¹دمات وفقاختلفت أش�ال تجر,ة �عليمية فعالة ع´5 اإلن^5نت. 
ً
 التعليمّيةلسمات السياقات  ا

تم تخصيص العديد من  ،وما إy! ذلك). ع"! سáيل املثال ،واملواد ،واملدارس ،واملناطق ،املتعددة (املستو�ات

م املنصات واألدوات واألساليب املق^5حة بناًء ع"! س�نار�و]ات ال
ّ
 املقدمة من قبل املدرس6ن ووفقتعل

ً
 لسّن  ا

  .املتعلم6ن

مع احتياجات  التعليمّيةبتكييف العديد من املواد  ،بالتعاون مع أخصائ�2 التعليم ا'¹اص ،قامت ا'&�ومة

أثناء ان�شار  ()ا�&ددة  التعليمّيةاملتعلم6ن ذوي اإلعاقة (مثل املصاب6ن بالتخلف العق")) لتلبية احتياجاÏ·م 

 علمون أيضقدم امل ،باإلضافة إy! ذلك .COVID-19الف56وس 
ً
 دعم ا

ً
 مناسب ا

ً
ع´5 اإلن^5نت للمتعلم6ن ذوي  ا

من أجل توف56 تجر,ة �عليمية  ،مثل التدرâس الفردي والتواصل الفوري مع أولياء األمور  ،االحتياجات ا'¹اصة

  .شاملة ع´5 اإلن^5نت ل
ؤالء الطالب

حدد ]ذا الدليل العناصر األساسية السبعة التالية للتعليم  ،بناًء ع"! املمارسات وا'¹´5ات املذBورة أعاله

  .الفعال ع´5 اإلن^5نت () حاالت الطوارئ 

)1(  ُÞ َا التعامل مع مالي6ن  دُّ ع·Üا، وال¿2 يمك·Ýية التحتية للشبكة ال¿2 يمكن االعتماد علZضمان الب

 ستخدم6ن () وقت واحد أمر امل
ً
م بالغ األ]مية لدعم تجر,ة ال ا

ّ
5 اإلن^5نت دون انقطاع السلسة ع´تعل

من خالل : (أ) توف56 التدرâس امل^÷امن ع´5 اإلن^5نت باستخدام مؤتمرات الفيديو ؛ (ب) استخدام 
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م (مشا]دة، ت�÷يل، تحميل) موارد ال
ّ
التفاعلية (مقاطع الفيديو، األلعاب، إ'ô) ؛ (ج) التعاون مع تعل

  .األقران ع´5 املنصات االجتماعية

)2(  ُÞ َم أدوات الاستخدام  دُّ ع
ّ
 الودودة مفيدتعل

ً
للمتعلم6ن () العثور ع"! املعلومات ومعا'�å·ا، و,ناء  ا

م املعرفة، والتعاون مع األقران، والتعب56 عن الف
م، وتقييم تأث56ات ال
ّ
امل
م  ملموسة. من قائبطر تعل

 أيض
ً
باستخدام الكث56  أن يتجنب املعلمون ا'&مل الزائد للمتعلم6ن وأولياء األمور من خالل مطالبå·م ا

من التطبيقات أو األنظمة األساسية. () ]ذا السياق، يجب ع"! املدارس التZسيق ب6ن جميع املعلم6ن 

  .الستخدام أدوات أو منصات �عليمية متناسقة

توف56 موارد �عليمية رقمية تفاعلية مناسبة، مثل الدورات التدر�áية القص56ة امل�àلة بالفيديو ع´5  )3(

ب اإللك^5ونية وا�&اBاة والرسوم املتحركة واالختبارات واأللعاب. يجب أن �شمل اإلن^5نت والكت

م معاي56 اختيار مصادر ال
ّ
الرق�2 : ال^5خيص، والدقة، والتفاعل، وس
ولة التكيف، واأل]مية تعل

  .الثقافية وا'&ساسية، وكذلك مالءمة ا�&توى، والصعو,ة، والبZية، ووسائل اإلعالم، والتنظيم

م ستخدام توجيھ املتعلم6ن لتطبيق أساليب اليمكن ا )4(
ّ
الفعالة ش�ل فردي أو () مجموعات. ع"! تعل

ع´5 اإلن^5نت استخدام ا��تمعات ع´5 اإلن^5نت،  التعليمّيةوجھ التحديد، يجب أن تتضمن املمارسة 

ع´5 ع´5 الشب�ات االجتماعية، لضمان التفاعالت الáشر�ة املنتظمة ومعا'�ة التحديات ا�&تملة 

  .اإلن^5نت، مثل الشعور بالوحدة أو ال�4ز الذي Þشعر بھ املتعلمون 

س^5اتيجيات التدرâس، مثل إتدرâس من خالل اعتماد مجموعة من �عز�ز األساليب الفعالة لتنظيم ال )5(

م دراسات ا'&الة، والنقاش املفتوح واملناظرات، واالك�شاف الذي يقوده املتعلمون، وال
ّ
التجر��2، تعل

 !yذلكوما إ.  

م توف56 خدمات الدعم الفوري للمعلم6ن واملتعلم6ن حول ال )6(
ّ
عن املدارس والسياسات ا'&�ومية تعل

م العاجلة، باستخدام تقنيات وأدوات وموارد ال
ّ
الفعالة، والتعاون ب6ن ا'&�ومة واملدارس تعل

ô'واملؤسسات واألسر وا��تمع، إ.  

 ھ التحديد، يجب ع"! ا'&�ومات أيضع"! وجتمك6ن الشراكة ب6ن ا'&�ومات والشرBات واملدارس.  )7(
ً
 ا

التZسيق ب6ن املؤسسات واملدارس ومعا]د البحوث واألسر لبناء منصات اتصال سلسة لتبادل 

  .اإلشعارات العاجلة وا'&فاظ ع"! سالمة ا'�ميع

وف56 لت ،لوحظت عض القيود ال¿2 يجب مراعاÏ·ا () املستقبل. ع"! سáيل املثال ،من ]ذه التجر,ة الص�نية

يجب ع"! جميع ا'�امعات االعتماد ع"! الدورات التدر�áية عن عد  ،تجارب �عليمية يمكن الوصول إلÝ·ا

لتوف56 تجارب �عليمية ألولئك الذين يقطنون () املناطق النائية ول�س لد¸·م إن^5نت أو تلفز�ون ال�ابل. 

م عقولة أيًضا لتوف56 مصادر يجب تطو�ر املز�د من األج
زة ذات األسعار امل ،باإلضافة إy! ذلك
ّ
رقمية غ56 �عل

واملمارس6ن يجب ع"! الباحث6ن  ،خاصة () تلك املناطق النائية. عالوة ع"! ذلك ،متصلة باإلن^5نت للمتعلم6ن
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م أثناء تطو�ر منصات وأدوات ال() )   WCAG 2.0ع"! سáيل املثال، (النظر () إرشادات الوصول ا�¹تلفة 
ّ
تعل

الرقمية ا'¹اصة Ú·م. و]ذا Þساعد ع"! توف56 نõù فعال للوصول والتنوع الوظيفي واالندماج اإللك^5و�ي () 

 (�عمل مع تنوعات وظيفية مختلفة) بحيث التعليمّيةالب�ئات 
ً
. أخ5ً6ا، يجب تطو�ر أدوات تأليف أك5ñ شموال

  .ل إلÝ·ايمكن للمعلم6ن استخدام
ا إل�شاء موارد �عليمية رقمية يمكن الوصو 
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م مع�د ال
ّ
  جامعة بك3ن للمعلم3ن #" ذ�ّي التعل

من قسم ال^5بية () ا'�امعة اإلم´5اطور�ة () بك6ن ال¿2 تأسست () عام  (BNU) �شأت جامعة بك6ن للمعلم6ن

، وال¿2 بدأت تدر�ب املعلم6ن () التعليم العاy) () الص6ن. عد التطور الذي استمر ألك5ñ من قرن من 1902

ة للتخصصات األساسية () لة وكثيفة البحث بخصائص
ا الرئ�سجامعة شام BNU الزمان، أصبحت جامعة

م والعلوم اإل�سانية، و�عليم املعلم6ن والعلوم ال^5بو�ة. تم إ�شاء مع
د ال العلوم
ّ
ش�ل مش^5ك  (SLI) ذBّي التعل

م مع
د ال .NetDragon Websoft من قبل جامعة بك6ن للمعلم6ن وشركة تكنولوجيا التعليم العاملية
ّ
 ذBّي التعل

لتكنولو|) والتعليم املبتكر. يركز ]ذا عبارة عن منصة تجر�áية شاملة تتضمن البحث العل�2 والتطو�ر ا

م املع
د ع"! الكشف عن أنماط ال
ّ
ال¿2 تدعم
ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخلق ب�ئات ومنصات تعل

م ة للذكيّ �عليمية 
ّ
م مدى ا'&ياة ول�ل األعمار، باإلضافة إy! دعم احتياجات التعل

ّ
املتنوعة واملتخصصة تعل

  .للمتعلم6ن الرقمي6ن

  (UNESCO INRULED) ز اليوrسكو الدوl" للبحث والتدرOب #" مجال التعليم الرOفيمرك

ش�ل  (UNESCO INRULED)تم تأس�س مركز اليو�س�و الدوy) للبحث والتدر�ب () مجال التعليم الر�في 

رؤ�ة ]ذا املع
د ()  . تتمثل2008() عام  BNU مش^5ك من قبل ا'&�ومة الص�نية واليو�س�و، و�قع () جامعة

�عز�ز التنمية االجتماعية واالقتصادية () املناطق الر�فية من خالل إحداث �غي56ات إيجابية () التفك56 

والسلوك لدى س�ان الر�ف الذين Þش�لون غالبية الس�ان () الدول النامية، وتحقيق أ]داف التعليم 

املشارâع البحثية، ووحدات التدر�ب، وا��الت، مطبوعة، بما () ذلك  40ل»�ميع. �شرت املع
د أك5ñ من 

وكذلك الرسائل اإلخبار�ة. كما أ�شأ املع
د شبكة واسعة من روابط التعاون مع وBاالت األمم املتحدة ووBاالت 

  .التنمية واملنظمات غ56 ا'&�ومية واملؤسسات، ولديھ روابط وثيقة مع مؤسسات ومراكز اليو�س�و

  (UNESCO IITE) املعلومات #" التعليم مع�د اليوrسكو لتكنولوجيا
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كجزء ال يتجزأ من اليو�س�و خالل  (IITE) تم تأس�س مع
د اليو�س�و لتكنولوجيا املعلومات () التعليم

) و�قع () موس�و، االتحاد الروú/2. مع
د 1997املؤتمر العام لليو�س�و () دورتھ التاسعة والعشر�ن (نوفم´5 

 الذي يحمل تفو�ض 1وحيد من الفئة ت () التعليم ]و املع
د الاليو�س�و لتكنولوجيا املعلوما
ً
 عاملي ا

ً
 ا

 
ً
ور ]ذا املع
د ا'�ديدة، ط 2030مع خطة التعليم  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت () التعليم. تماشيا

ر ا'�ديد () س^5اتيجية لتلبية الطلبات وامل
ام ا'�ديدة املقبلة. تتمثل م
مة املع
د () العصمجاالت أولو�ات اإل 

�عز�ز االستخدام املبتكر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعمل كم�سر ومساعد لتحقيق ]دف التنمية 

من خالل تقديم ا'&لول وأفضل املمارسات املمكنة لتكنولوجيا املعلومات  (SDG 4) 4املستدامة رقم 

  .واالتصاالت

م الرابطة الدولية لب,ئة ال
ّ
  (IASLE) ةذكيّ التعل

م الرابطة الدولية لب�ئات ال
ّ
À) منتدى م�2 متطور يضم الباحث6ن واألBاديمي6ن واملمارس6ن  (IASLE) ةذكيّ التعل

م ق التدرâس والائوامل
ني6ن املتخصص6ن () الصناعة امل
تم6ن و / أو املشارك6ن () إصالح طر 
ّ
من خالل تعل

م تطو�ر ب�ئات ال
ّ
م ا'&الية باتجاه ب�ئات التعل

ّ
 . توفر الرابطة فرصذBّي التعل

ً
للمناقشات وا'&وار البناء ب6ن  ا

م مختلف أî&اب املص»&ة حول محدودية ب�ئات ال
ّ
ا'&الية، وا'&اجة إy! إصالح
ا، واالستخدامات تعل

املبتكرة للنõù والتكنولوجيات ال^5بو�ة الناشئة، وتبادل أفضل املمارسات و�عز�ز]ا، مما يؤدي إy! تطو�ر 

م ب�ئات الق تصميم وتنفيذ ائطر 
ّ
  .ةذكيّ التعل

  (ALECSO) املنظمة العر.ية لل]2بية والثقافة والعلوم

املنظمة العر,ية لل^5بية والثقافة والعلوم (األلكسو) À) منظمة متخصصة، مقر]ا تو�س، �عمل () نطاق 

,تطو�ر مجاالت ال^5بية والثقافة والعلوم ع"! و جامعة الدول العر,ية و�عìÇ أساسا بالÜ·وض بالثقافة العر,ية 

غاية  1970 سنةستو�6ن االقلي�2 والقومي والتZسيق ب6ن الدول العر,ية األعضاء. وقد أ�ش6ت املنظمة امل

التمك6ن للوحدة الفكر�ة ب6ن أجزاء الوطن العرßي عن طر�ق ال^5بية والثقافة والعلوم، ورفع املستوى الثقا() 

ع"! رفع مستوى كما �عمل املنظمة () متاعة ا'&ضارة العاملية واملشاركة اإليجابية فÝ·ا. ح¿ì يقوم بواجبھ 

املوارد الáشر�ة () البالد العر,ية والÜ·وض بأسباب التطو�ر ال^5بوي والثقا() والعل�2 والبي27 واالتصاy) فÝ·ا، 

  م.ومد جسور ا'&وار والتعاون ب6ن ]ذه الثقافة والثقافات األخرى () العال

  Edmodo دمودوإ

À) شركة تكنولوجيا �عليمية تقدم منصة تواصل و�عاون وتدر�ب للمدارس واملعلم6ن من ر�اض إدمودو 

املعلم6ن من مشاركة ا�&توى وتوزâع االختبارات إدمودو  األطفال وح¿ì الصف الثا�ي عشر. تمكن شبكة

ش�ل كب56 ع"! املعلم () تصميمھ إدمودو يركز . والواجبات وÖدارة التواصل مع الطالب والزمالء وأولياء األمور 
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!yم للقيام بذلك من قبل إدمودو  وفلسفتھ: يمكن للطالب وأولياء األمور االنضمام إ·Ïفقط إذا تمت دعو

 علم. يق2/8 املعلمون والطالب قدر امل
ً
 كب56  ا

ً
. شبكة من الوقت ع"! املنصة، داخل وخارج الفصل الدراú/2 ا

 قدم أيضت ام، ولكÜ·لالستخداة مجانيإدمودو 
ً
  .خدمات متم6÷ة ا

 


