
العدد 7
نشرة التعلم الذكـي اإلخبـاريةأكتوبر 2018

تعريف بوابة التعلم الذكي 
من وجهة نظر المعلمين في 

مجتمعات التعلم. 

التهيئة الحافزة للطالب 
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التهيئة الحافزة للطالب 
يستطيع المعلم من خالل بوابة التعلم الذكي تطبيق التهيئة الحافزة التي تتصف باالرتباط بموضوع الدرس وتشويق الطالب 
له، ويمكن أن تكون خالل الخمس دقائق األولى من الحصة الدراسية ويجب أن تعطي األسئلة الطالب دافعية للتعليم وتكون 

مبتكرة وجديدة وتوصل الدرس السابق أو الخبرات السابقة بخبرات الدرس الجديد من خالل الخطوات التالية:

١- يقوم المعلم بالدخول إلى منصة التعلم الذكي.

الموجودة  القائمة  من  المجموعات  ثم  التعاون  باختيار  يقوم   -2
على يمين الشاشة.

3- يقوم المعلم باختيار إنشاء مجموعة و إضافة الطالب عليها.

4- سيقوم المعلم بوضع السؤال للتهيئة الحافزة على الحائط.

استخدام المحادثات للرد على سؤال المعلم )الطالب(

بأن  الجرس  أيقونة  من  الشاشة  بأعلى  إشعار  للطالب  سيظهر   -1
المعلم أضاف نشاط على المجموعة المضاف إليها.

المحادثة  خالل  من  بالرد  الطالب  سيقوم  السؤال  قراءة  بعد   -2
الشخصية مع المعلم.

3- يقوم الطالب باختيار حصص من القائمة على يمين الشاشة.

4- سيختار الطالب الحصة المراد اإلجابة فيها على سؤال المعلم.

أسفل  الموجودة  األعضاء  اختيار  على  بالضغط  الطالب  يقوم   -5
معلومات الحصة.

6- سيظهر للطالب اسم المعلم و من هناك يقوم باختيار محادثة 
شخصية.

7- سيقوم الطالب بالرد على سؤال المعلم.
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إلكتروني  تعليمي  الرحمن: "هي نظام  السيد محمد عبد  • األستاذ 
الهدف منها دمج التقنيات المتطورة بالعملية التعليمية، ومساعدة 
المعلم والمتعلم، وولي األمر للوصول لتعلم أفضل عن طريق خلق 

بيئة تشاركية فعالة."

أدوات  الستخدام  منصة  "هي  الطويل:  أحمد  صالح  األستاذ   •
وولي  والمدير  والمتعلم،  المعلم،  بين  للتواصل  مختلفة  إلكترونية 
المعلومات وتوفير  تبادل  لتسهيل  بيئة تشاركية فعالة  لخلق   ، األمر 

الوقت والجهد من أجل تعلم أفضل."

• األستاذة خولة العويدات : "البوابة اإللكترونية هي تقنية تستخدم 
للتعلم والتواصل العلمي بين المعلم والطلبة." 

وهي  الذكي  للتعلم  "منصة  غيث:  السالم  عبد  مي  األستاذة   •
مع  تتواءم  يقة  بطر والتعلم  التعليم  سبل  وتيسير  لتحقيق  وسيلة 
الطالب،   من 

ً
الطالب، يستفيد منها كال العصر ومتطلبات  مستجدات 

المعلم, وأولياء األمور. بحيث يتم تحميل الموارد التعليمية المختلفة 
أوراق عمل ومذكرات  الطالب من  يلزم  إلكترونية،  وكل ما  من كتب 
بالنسبة  الخبرات.  تبادل  على  تساعد  للمعلم  بالنسبة  مرحلته.  تخص 

".
ً
ألولياء األمور متابعة أبناءهم  تعليميا

التمايز في الواجبات واألدوار	 

للتعلم  الصفية  الغرفة  في  الذكي  التعلم  بوابة  استغالل  يمكن 
يع، وفي هذه الحالة يمكن للطالب المختلفين  القائم على المشار
مشاريعهم،  في  الموضوع  من  مختلفة  أوجه  على  العمل 
يع تالئم طالبا معينين أو  ونتيجة  لذلك يمكن تحديد ملخصات المشار

مجموعة معّينة.

التمايز في وضع الفرضيات	 

أحد أهم الميزات لبوابة التعلم الذكي هو أنها تفاعلية مما يسمح 
للطالب تخطي األهداف األساسية للتعلم في الغرفة الصفية حين 

يبدون تخميناتهم الخاصة ويختبرونها.

التمايز في الدعم وطرح األسئلة	 

بوسعك  كمعلم دعم الطالب في فهمهم للمواضيع من خالل 
طرح  األسئلة  التي تتفرع  إلى مواضيع مختلفة  أو يمكنك استخدام 
بوابة التعلم الذكي  للتنقل  بين الموارد  المرفوعة  مثل مقاطع  
الفيديو في Edushare  للمساعدة  في ترسيخ  وتوضيح  إجابات  

الطالب في حال  استعصى  عليهم فهم شيء ما.

التمايز في الموارد	 

يمكن لبوابة التعلم الذكي  و Edusahre  مساعدة المعلم في 
المطلوب  الوقت نفسه  إعداد موارد  مرفوعة  ذات  صلة في 

لتحضير  مورد   واحد بالطرق  اليدوية.

تعريف بوابة التعلم الذكي 
من وجهة نظر المعلمين 

في مجتمعات التعلم 

كيف توفر بوابة التعلم الذكي التمايز؟
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قامت مديرة مدرسة مضب للتعليم الثانوي بنات الشيخة\ آمنة عبد اهلل حمد 
الشرقي بطرح مبادرة في بوابة التعلم الذكي )التحفيز قلم نخط به اإلنجاز( 

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

التحفيز إثارة سلوك الفرد بهدف إشباع حاجات ُمعّينة، وهو تنمية 
الرغبة على بذل مستوى أعلى من الجهود لتحقيق أهداف 

 على 
ً
المؤّسسة، إنه من األهمية بمكان أن يكون الفرد قادرا

 فيه. لذا 
ً
 ألداء العمل وراغبا

ً
العمل، ولكن األهم أن يكون متحمسا

 بموضوع تحفيز العاملين، وخلق الرغبة لديهم 
ً
زاد االهتمام مؤخرا

للعمل التعاوني الفعال بما يكفل اإلنجاز.

ويحقق النظام الجيد للحوافز نتائج مفيدة أهمها:
يادة نواتج العمل في المدرسة.•  ز
إشباع حاجات العاملين من التقدير واالحترام والشعور بالمكانة.• 
رفع روح الوالء واالنتماء.• 
تنمية روح التعاون بين الهيئات، وتنمية روح الفريق والتضامن.• 
 رفع سقف التنافس بين الطالبات.• 

 خلق روح االلتزام واالجتهاد بين الطالبات.• 

إن أهم معيار لمنح الحوافز هو التميز في األداء لذلك تم التوجه من خالل  بوابة التعلم الذكي من خالل جانب األوسمة 
ية  المطروحة فيها إلى طرح هذه المبادرة حيث تم من خاللها تكوين أوسمة خاصة بالطالبات وأوسمة خاصة بالهيئات اإلدار

والتدريسية يتم منحها من خالل الجهود المبذولة في جميع الجوانب وهي على النحو التالي :

أسس منح الحوافز : 

 الهيئات اإلدارية والتدريسية:
ً
أوال

1- وسام المعلمة المتميزة) تفعيل بوابة التعلم الذكي(.

2- وسام معلمة )حصص متميزة(.

3- وسام معلمة )إستراتيجيات متنوعة هادفة(.

4- وسام معلمة ) مستوى تحصيلي عالي (.

 الطالبات : 
ً
ثانيا

1- وسام التفاعل الصفي اإللكتروني.

2- وسام طالبة مجتهدة.

3- وسام طالبة خلوقة على مستوى الصف.

4- وسام طالبة ذو هوية إماراتية.

تسجيل الدخـول يتم مـن خـالل البريد اإللكتروني والرقـم السـري الـخاص بك.

http://learningcurve.moe.gov.ae

يبية على كيفية استخدام أدوات برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي لجميع  تتوفر اآلن فيديوهات تدر
Learning Curve المعلمين على منصة التدريب


