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الملتقى الدولي حول "إطار اليونسكو لتنمية كفاءات 
المعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في 

التعليم واالستفادة من الموارد التعليمية المفتوحة"

 تم االطالع على تجارب الدول حول استخدام إطار عمل 	 
اليونسكو لتنمية قدرات المعلمين وكيفية وضعه في 

السياقات المختلفة ليستجيب لحاجياتهم ويتالءم مع 
خصوصياتهم الوطنية بهدف تطوير دمج تكنولوجيات 
المعلومات واالتصال في التعليم والنهوض بجودته.

 تم عرض النسخة الجديدة من إطار عمل اليونسكو لتنمية 	 
 في الفترة 

ً
كفاءات المعلمين والذي سيتم إصدارها رسميا

القادمة وسيتم تسليط الضوء خاصة على الجوانب الجديدة 
التي تمت إضافتها.

 تم االطالع على التحديات التي واجهت الدول في قيادة 	 
التحول نحو بناء المحتوى الرقمي من قبل المعلمين ونماذج 

قيادة التغيير التي اعتمدتها الدول.

 تم االطالع على فوائد المصادر المفتوحة ليس فقط للمعلمين 	 
والمدارس وإنما على مستوى الجامعات والتعليم العالي حيث 

تم عرض مساقات معتمدة من قبل الجامعات في الملتقى. 

 تم استشراف مستقبل المصادر المفتوحة وإمكانية استخدام 	 
الذكاء الصناعي للترجمة إلى لغات أخرى والحفاظ على ثقافات 

الدول.

 تم التطرق إلى إمكانية ضبط جودة المصادر الرقمية التي 	 
ينتجها المعلمون مع العلم أن اآللية مازالت محط نقاش. 

تم التطرق إلى آلية قياس األثر عن طريق عدد المستخدمين وما 	 
يق اعتماد المصادر من جهة  يتركونه من مالحظات أو عن طر

موثوقة.

إنجازات وزارة التربية والتعليم اإلماراتية متقدمة فيما يتعلق بإطار 
سياسات تكنولوجيا التعليم، وكفايات المعلمين في تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، وإنتاج مصادر التعلم المفتوحة للمعلمين، 
ويوصى بتكثيف العمل مع المعلمين في الميدان للعام الدراسي 
القادم، واالستعانة بمدراء النطاق والقطاع لتقديم الدعم الالزم 

للمعلمين كخطوة أساسية لتحولهم لمجتمعات معرفية تنتج 
المعرفة التي تدعم تعلم الطلبة وتنمية مهاراتهم والتي يمكن 

للمعلمين في الدول العربية من االستفادة منها.

من المهم نشر الوعي والثقافة لدى المعلمين باستخدام 
المصادر المفتوحة حول العالم من خالل التدريب ولقاءات الرواد، 

ين ممن يحملون فكر التحول بالتعليم وتحسين  وباالستعانة بالمميز
مخرجاته ومساعدة الطلبة على اختالف قدراتهم ومؤهالتهم 

على التعلم.

شارك وفد وزارة التربية والتعليم  والتعلم الذكي في الملتقى الدولي حول "إطار اليونسكولتنمية كفاءات المعلمين الستخدام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم واالستفادة من الموارد التعليمية المفتوحة" الذي نظمته اليونسكومن 17 إلى 19 

ية التونسية بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمسؤولين عن التعليم من عدة دول:   يوليو 2018 بمدينة الحمامات بالجمهور
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ما هي الموارد
التعليمية المفتوحة؟

Open Educational Resources

بدايات موارد التعلم المفتوحة.
كانت البداية في عام 2001 في سابقة من نوعها حيث قام 

معهد مساتشوستس بمشاركة 2000 مقرر تعليمي على 
مستوى البكالوريوس والماجستير بما فيها الخطط الدراسية 

والمحاضرات النصية والمرئية والمراجع ووسائل التقييم وغيرها 
 على شبكة اإلنترنت.

ً
مجانا

معلومة من لبيبة:

يع  ية معينة، تسمح بتوز هي عبارة عن موارد تعليمية متاحة للجميع كملك عام، تحمل رخصة ملكية فكر
ين إلعادة استخدامها. موارد التعليم المفتوحة ليست فقط مواد  وتعديل هذه الموارد والتعاون مع اآلخر

تعليمية مجانية و إنما تعاونية تساعد على رفع جودة التعليم والتدريس.

تمت صياغة عبارة” الموارد التعليمية المفتوحة
"Open Educational Resources”، وتعريفها 

 على 
ً
على أنها المواد الرقمية المتوفرة مجانا

شبكة اإلنترنت، للمربيين والطلبة الستخدامها في 
العملية التعليمية، إضافة إلى أغراض البحث العلمي 

 Open العالي أثر “المناهج الدراسية المفتوحة
Courseware OCW على التعليم العالي في 
الدول النامية. وقد تم تعريف “الموارد التعليمية 

المفتوحة”.

تم توسيع مفهوم “الموارد التعليمية المفتوحة”، 
ليشمل ثالثة جوانب مهمة في العملية التعليمية

وهي:

• المحتوى التعليمي 

• األدوات 

• الموارد التنفيذية: وهي الموارد الالزمة لضمان 
الجودة و التراخيص 

ملتقى اليونيسكو األول عام 
2002 حول المصادر المفتوحة 

ملتقى اليونيسكو الثاني في عام 
2004 حول المصادر المفتوحة
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مزايا البوابة

سولة
التخطيط

تهيئة بيئة تعليمية
 تعاونية مشتركة

يز المستوى تعز
 ا�كاديمي للمتعلم

توفير الوقت
 والجهد للمعلم

الوصول للمصادر
 التعليمية في أي وقت

تزويد المتعلمين بمهارات
ين  القرن الواحد والعشر

تيح للمعلم تطبيق ا�ساليب التربوية 
ُ
هي بوابة تعلم إلكترونية تفاعلية، تجمع بين المعلمين والط�ب فهي ت

ية الصف المقلوب، والصف المدمج، واسـتراتيجيـة  والتعليمية الحديثة. حيث يمكنك من خ�لها تطبيق نظر
الـمهام المتقـطعـة التعاونيـة، واستراتيجية الذكاء المتعدد والكثير من أنماط التعلم.

http://lms.moe.gov.ae
اكتشف مزايا النسخة المطورة لبوابة التعلم الذكي عبر الدخول إلى:

باستخدام البريد ا�لكتروني الوزاري وكلمة المرور.

ا�دوار والص�حيات

إط�ق  النسخة المحدثة لبوابة التعلم الذكي

الكادر القيادي
• نسخ الدروس والمواد  التعليمية 

الخاصة بها .
• تعيين الط�ب على المقررات.

• إضافة المواد التعليمية إلى الدروس  .
ير . • متابعة التقار

• متابعة معد£ت ا£ستخدام .
• متابعة تقدم الط�ب .

• إنشاء تقويمات. 
• تشغيل المواد التعليمية بصور متتالية .

• مكافئة الط�ب عن طريق ا�وسمة   .
• إضافة المواد التعليمية إلى الدروس  .

• متابعة التحلي�ت الخاصة بالمقررات  .
• إنشاء مجموعات  .

الـمعلم
• مشاهدة المحتوى التعليمي للمقرر .

• مشاهدة الخطة التعليمية .
• حل التقويمات. 

•المشاركة في المناقشات .
ين . • مشاهدة حسابات الط�ب ا¬خر

•استعراض ا�وسمة الممنوحة للط�ب 
من قبل المعلمين.

الــطالب


