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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

اإلصدار الثاني من إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

UNESCO( متشًيا مع أهداف مرشوع إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف  هذا الرتخيص متنحه منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو - 

وضمري  باملجان.  هبا  وموثوق  معتمدة  وبيانات  معلومات  عىل  للحصول  موقعها  إىل  املستخدمني  دخول  إلتاحة   )CFT  ICT( واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

املخاطب املستخدم يف هذا الرتخيص موجه إىل مستخدم أي حمتوى من حمتويات إطار العمل سالف الذكر الصادر عن منظمة اليونسكو )ويشار إىل هذه املحتويات 

بمصطلح »منتجات CFT ICT«( والتي يمكن الوصول إليها من خالل الدخول إىل موقع الويب اخلاص بمنظمة اليونسكو وفًقا للرشوط املنصوص عليها يف هذا 

الرتخيص.

جيوز لك القيام بعمليات مشاركة ونسخ واقتباس وتوزيع منتجات CFT ICT أو أجزاء منها ألطراف أخرى وذلك ألغراض غري جتارية. ويسمح لك بدمج 

منتجات CFT ICT أو أجزاء منها يف املواد التي تنتجها رشيطة عدم إجراء أي تعديالت عليها. كام يمكنك اإلشارة إىل منظمة اليونسكو يف هذه املواد بالطريقة التالية: 

تاريخ اإلصدار. فيام عدا ذلك، غري  املنتجات( ثم  أو  املنتج  الذي حيتوي عىل  الويب  املنتج ثم املصدر )الرابط اخلاص بموقع  يليه اسم  اليونسكو«  ذكر اسم »منظمة 

مرخص لك باستخدام اسم منظمة اليونسكو أو اسم إطار العمل أو أي اختصار هلام أو العالمة التجارية للمنظمة أو أية عالمة أو شعار رسمي آخر هلا وال جيوز لك 

كذلك الزعم أو اإلشارة الضمنية إىل إنتاج املادة اخلاصة بك بالرشاكة مع منظمة اليونسكو أو برنامج CFT ICT أو التمتع بالرعاية أو التصديق من قبلهام أو االنتساب 

إليهام. وحيظر متاًما أي استخدام جتاري لكافة منتجات CFT ICT أو أجزاء منها إال إذا كان هذا االستخدام بناًء عىل ترخيص رصيح صادر من منظمة اليونسكو. جيب 

إرسال مجيع الطلبات املقدمة للحصول عىل حقوق االستخدام التجاري والرتمجة عىل الربيد اإلليكرتوين التايل: publication.copyright@unesco.org أو عىل 

  France SP 07 Paris 75352 ,Fontenoy de place ,7 ,Publications UNESCO. :العنوان اآليت

إن كافة منتجات CFT ICT متاحة لالستخدام رشيطة النقل احلريف الكامل هلا. وال تتحمل منظمة اليونسكو مسئولية تقديم أي ضامنات رصحية أو ضمنية من 

يل املنظمة مسئوليتها بصفة خاصة عن تقديم أي ضامنات متعلقة بالدقة واملالءمة لالستخدام أو ألي غرض معني  أي نوع متعلقة باستخدام منتجات CFT ICT. وتخُ

آخر. انتبه إىل احتامل أن تكون هناك أطراف أخرى هلا حق امللكية يف منتجات حمددة من منتجات CFT ICT أو أجزاء منها. هذا وال تقدم منظمة اليونسكو أي ضامنات 

بخصوص مجيع املنتجات سالفة الذكر أو أجزاء منها وكذلك ال تزعم ملكيتها هلا أو إرشافها عليها وال تتمتع بأي حقوق فيها. وليست منظمة اليونسكو ملزمة أو مسئولة 

قانونًيا عن أية خسارة أو رضر من أي نوع تتعرض له أو يتعرض له أي طرف آخر نتيجة استخدام منتجات CFT ICT أو أجزاء منها بأي شكل من األشكال. 

تنازهلا عن أي حق من هذه  املنتجات  CFT وال تعني إجازهتا للوصول إىل هذه   ICT بمنتجات  اليونسكو بجميع حصاناهتا وامتيازاهتا اخلاصة  حتتفظ منظمة 

احلقوق أو احلد منه. وباستخدامك ملنتجات CFT ICT بأي شكل من األشكال، تصبح مقًرا بموافقتك عىل رفع أي خالف يمكن أن ينشأ بينك وبني منظمة اليونسكو 

بخصوص احلقوق سابقة الذكر إىل التحكيم وفًقا لقواعد األونسيرتال للتحكيم متضمنة أحكام القانون املطبق يف هذا الشأن وذلك يف حالة عدم إمكانية تسوية اخلالف 

بالطرق الودية. ولن يكون هليئة التحكيم سلطة إصدار حكم يقيض بدفع تعويضات تأديبية. وسوف تكون مجيع األطراف ملزمة قانونًيا بتنفيذ أي حكم تصدره اهليئة بناًء 

عىل عملية التحكيم واعتباره حكاًم قضائًيا هنائًيا إلهناء أي خالف أو مطالبة أو نزاع.           

mailto:publication.copyright@unesco.org
mailto:publication.copyright@unesco.org
mailto:publication.copyright@unesco.org
mailto:publication.copyright@unesco.org
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املدارس، تعلمنا دروًسا عديدة مهمة عن دور تكنولوجيا  الكمبيوتر يف  بعد مرور عرشين عاًما من إدخال أجهزة 
املعلومات واالتصاالت يف التعليم وتأثريها اجلوهري املحتمل عىل نظم التعليم القومية. عىل الرغم من ذلك، تواجه 
التكنولوجيا واالستثامرات  التطور الرسيع يف وسائل  الصدد بسبب  العامل حتديات ملحة يف هذا  أنحاء  الدول يف مجيع 
املالية املطلوبة من أجل حتقيق هذا اهلدف واحلاجة إىل وجود رؤية واضحة عن الدور الذي يلعبه املعلمون يف االستفادة 

من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قاعة الدراسة وخارجها.
من الدروس املهمة هي حتديد اجلوانب العديدة التي ينبغي أن تتعامل معها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
السياسات التعليمية، مثل تنمية كفاءات املعلمني واملواد التعليمية وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتفيز 
القومية.  والسياسة  واالجتامعية  االقتصادية  بالتنمية  ترتبط  صلة  ذات  أخرى  جوانب  إىل  باإلضافة  واملعلمني  الطلبة 
وجدير بالذكر أن تبني منهج عىل نطاق واسع من خالل اخلطة الفعالة لالستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف التعليم من املمكن أن يساعد الدول يف أن تنجح يف تناوهلا جلميع األبعاد ذات الصلة.
يف هذا السياق، هيدف  إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل مساعدة الدول 
يف وضع معايري وسياسات شاملة قومية من شأهنا تنمية كفاءات املعلمني يف هذا املجال، وينبغي النظر إىل هذا اإلطار 

باعتباره عنرًصا مهاًم من اخلطة الفعالة الشاملة لالستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم.
إن اإلصدار احلايل من إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عبارة عن نسخة تم 
حتديثها يف عام 2011 من اإلصدار األول الذي تم نرشه عام 2008، وكل ذلك كان نتاًجا للرشاكة املستمرة الناجحة 
إطار  إثراء  تم  اإلصدار،  هذا  ويف  إي" و"مايكروسوفت".  يت  إس  "سيسكو" و"إنتل" و"آي  ورشكات  اليونسكو  بني 
خرباء  من  املستقاة  والتقييامت  اآلراء  أساس  عىل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  املعلمني  كفاءات  تنمية  عمل 
وضع املواد الدراسية ومستخدمني من مجيع أرجاء العامل، فضاًل عن أنه تم  تضمني نامذج ملواصفات االختبار واملقررات 
الدراسية يف األجزاء التي حتمل عنواين "حمو األمية التكنولوجية" و"تعميق املعرفة". وهتدف منظمة اليونسكو ورشكاؤها 
إىل حتديث هذا املستند بصفة مستمرة ونحن نرحب باآلراء والتقييامت املتعلقة بتطبيق إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني 

.ICT-CFT@unesco.org :يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل عنوان الربيد اإلليكرتوين
نود االعرتاف باملجهودات العديدة والرائعة التي بذهلا العديد من املوظفني والرشكاء واخلرباء الدوليني والتي أثمرت 
عن وضع إطار العمل هذا لتنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وعىل وجه اخلصوص، نود 
التعبري عن تقديرنا لكل من "مارتينا روث" و"ميتشيل سيلينجر" و"طارق شوقي" و"جيم وين" لطرح الفكرة املبدئية 
بفضل  هذا  العمل  إطار  تطوير  تم  وقد  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  يف  املعلمني  كفاءات  تنمية  عمل  إلطار 
اخلربة الواسعة التي يتمتع هبا "روبرت كوزما" )اإلصدار األول( و" بول هني" )اإلصدار الثاين(، فضاًل عن املعلومات 
التي أفاد هبا عدد من اخلرباء واملراجعات التي قام هبا العديد من املعلمني من أنحاء شتى بالعامل والعاملون يف منظمة 
والتقدير  الشكر  جزيل  عن  نعرب  إننا  وأخرًيا  واالتصاالت.  املعلومات  قطاع  إىل  باإلضافة  التعليم  قطاع  يف  اليونسكو 
للمعلومات القيمة التي قدمها لنا رشكاؤنا يف رشكات "سيسكو" و"إنتل" و"آي إس يت إي" و"مايكروسوفت" الذين 

جعلوا إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حقيقة ملموسة عىل أرض الواقع.

متهيد

جانيس كاركلينس
املدير العام املساعد لالتصاالت واملعلومات 

كيان تانج
املدير العام املساعد لشئون التعليم

mailto:.ICT-CFT@unesco.org
mailto:.ICT-CFT@unesco.org
mailto:.ICT-CFT@unesco.org
mailto:.ICT-CFT@unesco.org
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تتوجه منظمة اليونسكو بالشكر إىل مجيع اهليئات واألفراد التايل ذكرهم ملا قدموه من مشاركات قيمة هدفت إىل تطوير 
هذا اإلصدار:

خرباء وضع املواد الدراسية
كلوديا ليمون

إيزاو جادو
جينني بلوم دي كارفجال

موراي براون 
بول هني

بيدرو هيب
فيليب فيكتور أكوتو

فيليب ونج سيو كون 
رانا مداين

روبرت كوزما
روزي أجويال

سارجتي موسجراف
ترودي فان ويك

أعضاء هيئة التحكيم املسئولني عن منح جائزة اليونسكو-امللك محد بن عيسى آل خليفة- الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال 
التعليم

بول ريستا
بيرت ديزفيمبو

تكايش ساكاموتو
احملرر ورئيس ورش عمل خرباء وضع املواد الدراسية

بول هني
اهليئات التابعة ملنظمة اليونسكو

اهليئات التابعة ملنظمة اليونسكو من قطاع التعليم وقطاع االتصاالت واملعلومات ومجعيات وهيئات العمل املدين التي 
شاركت يف هذا العمل.

الشركاء
سيسكو، إنتل، آي إس يت إي، مايكروسوفت 

اجملموعة االستشارية 

شكر وتقدير

بسمة عبد الفتاح الشيخ 
رقية عيل اجلوريش

زاهر عطوة
مرجريت باكسرت

فيونا بيل
بول بيدل

إيفار بريج
فيليب بالكبرين

كاليف بومل
نيل بوترش

كارما تشيوانج
تان بني تشينج جاري

سيو كوهني
سايدا ديلجاك

أناستاسيا إكونومو

ديبي فورست
بيدرو هيب

فليمينج هولت
الرز إنجيسامن
بارب جينكنز

هويل جوب
شاهني خرضي

سيمي خري
ثانومبورن الوهاجاراتسانج

إرنستو الفال
جيني لويس

مارتا ليبيدنسكاي
تشري بنج ليم

ليندا ليم
مانيا مؤياد موباسالت

كايت أوكونيل موراي
ليليان أوفوري-آسار

أمل أودات
بولينا بانني
إنوو بارك
دان فيالن

كونستانزا بروتو
ميجان راديامير
ياشوانرتاو راما
ددونجو رونالد

جريالد روس
سامي روسو

بريندان روتليدج
دكتور كيفن شريمان

بيرت سيموندس

جورجينا شتاين
سينج-تيش تان

إيفانا توركيك برستاكيك
تيم أونوين

ألكسندر يو أوفاروف
بيت فينرت

أدريانا فيليال
تشاراالمبوس فراسيداس

كيونج وانج
ديريك وينموث
نيكول ويلديسن
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

اإلصدار الثاني من إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

تعتمد املجتمعات احلديثة بصورة متزايدة عىل املعلومات واملعرفة، وهي بالتايل حتتاج إىل: 

التعامل  من  يمكنها  مما  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  بمهارات  تتمتع  عاملة  قوى  •تشكيل  	
وحل  اإلبداعي  والتفكري  التأميل  التفكري  مثل  األخرى  القدرات  ببعض  تزودها  إىل  باإلضافة  املعلومات،  مع 

املشكالت بام يسمح هلا ببناء معرفة جديدة.

• إتاحة الفرصة للمواطنني الكتساب املزيد من املعرفة والقدرة عىل إجياد طرق عملية حلل املشكالت التي تواجههم؛  	
حتى يصبحوا قادرين عىل إدارة شئون حياهتم بفعالية وحييوا حياة مليئة بالنشاط واحليوية والسعادة. 

•تشجيع املواطنني كافة عىل أن يشاركوا بشكل كامل يف املجتمع وأن يصبحوا قوة مؤثرة يف عملية اتاذ القرارات  	
التي تتعلق بحياهتم وتؤثر عليها.

•تعزيز عملية استيعاب الثقافات األخرى واللجوء إىل احللول السلمية لتسوية اخلالفات.  	

تعد هذه األهداف االجتامعية واالقتصادية حمور تركيز نظام التعليم بأية دولة. لذا، ينبغي تزويد املعلمني باألدوات 
الرضورية لتحقيق هذه األهداف. ولقد قامت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، بالرشاكة مع 
التعليمية عىل مستوى العامل، بوضع معيار دويل حيدد الكفاءات املطلوبة للتدريس بشكل  رواد الصناعة وخرباء املواد 
يف  املعلمني  كفاءات  تنمية  عمل  إطار  اسم  عليه  أطلقت  ما  وهو  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  فعال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو. 

اخلاصة  الكفاءات  املعلمون  يمتلك  أن  الكايف  من  ليس  أنه  عىل  اليونسكو  منظمة  عن  الصادر  العمل  إطار  يؤكد 
إىل  أيًضا  بحاجة  هم  بل  فحسب،  لطالهبم  تدريسها  عىل  قادرين  يكونوا  وأن  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا 
وحل  التعاوين  التعلم  مثل  املهارات  ببعض  يتمتعون  دارسني  يصبحوا  أن  يف  طالهبم  مساعدة  عىل  قادرين  يكونوا  أن 
املشكالت والتفكري اإلبداعي من خالل استخدامهم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بحيث يصبحوا يف املستقبل 
مواطنني وأفراًدا أكفاء ضمن القوى العاملة. وهلذا، يتناول إطار العمل مجيع جوانب عمل املعلم التي يمكن توضيحها 

فيام ييل: 

استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

املنهج الدرايس والتقييم

امللخص التنفيذي
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لتطوير  متعاقبة  مراحل  بمثابة ثالث  تعد  )والتي  للتدريس  مناهج خمتلفة  ثالثة  بحيث يضم  العمل  إطار  تنظيم  تم 
تكنولوجيا  استخدام  الطالب من  إىل متكني  التكنولوجية« وهو هيدف  األمية  األول عنوان »حمو  املنهج  املعلم(. حيمل 
املعلومات واالتصاالت لزيادة قدرهتم عىل التعلم بكفاءة أكرب. أما املنهج الثاين الذي حيمل عنوان »تعميق املعرفة«، فهو 
يزيد من قدرة الطالب عىل اكتساب معرفة عميقة باملواد الدراسية التي يدرسوهنا وحماولة تطبيقها حلل املشكالت املعقدة 
متكني  إىل  يسعى  فهو  املعرفة«،  »بناء  عنوان  حيمل  الذي  الثالث  باملنهج  خيتص  وفيام  الواقعية.  احلياة  يف  تواجههم  التي 
الطالب واملواطنني الذين سيصبحون أفراًدا مشاركني يف القوى العاملة فيام بعد من بناء املعرفة اجلديدة املطلوبة لتكوين 

جمتمعات أكثر انسجاًما وشعوًرا بالرضا والسعادة وقدرة عىل حتقيق النجاح والثراء.

إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن ملنظمة اليونسكو

حمواألمية 

التكنولوجية
بناء املعرفةتعميق املعرفة

111استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

222املنهج الدرايس والتقييم

333طرق التدريس

444تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

555التنظيم واإلدارة

666التعلم املهني

حيتوي امللحق )1( عىل التفاصيل اخلاصة بكل وحدة من الوحدات، يف حني يعرض امللحق )2( بعض األمثلة التي 
توضح كيفية حتويل هذه الوحدات إىل مقرر درايس وكذلك مواصفات االختبار.

هيدف إطار العمل إىل توضيح دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إصالح التعليم لكل من القائمني عىل وضع 
السياسات التعليمية والقائمني عىل إعداد املعلمني ومقدمي خدمات التعلم املهني واملعلمني املشتغلني باملهنة. 

طرق التدريس

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التنظيم واإلدارة

التعلم املهني
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املقدمة

ثم�ة اتف�اق مجاعي عام وعاملي ح�ول الفوائد التي يعود هبا االس�تخدام املالئم للتقنيات 
املتط�ورة يف جمال تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت عىل التعليم يف املدارس. ومن الناحية 
العملية، يش�مل نطاق هذه الفوائد املحتملة مجيع جماالت األنش�طة الت�ي تلعب فيها املعرفة 
واالتصال دوًرا مهاًم، بداية من حتس�ني عمليتي التدري�س والتعلم إىل حتقيق الطالب لنتائج 
أفض�ل ومن زيادة مش�اركة الطالب إىل التواصل املس�تمر مع أولياء األم�ور ومن التواصل 
والعمل اجلامعي املدريس إىل زيادة كفاءة عمليتي اإلدارة واملتابعة داخل املدرسة. وبوجه عام، هذه الفوائد اجلمة والعظيمة 
ال تدع�و إىل الدهش�ة ألن الف�رص التي تتيحه�ا تكنولوجيا املعلومات واالتص�االت لتنمية االقتصادي�ات واملجتمعات 

املعرفية متاحة أيًضا ملجال التعليم. 

االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
هناك عدد من املشكالت التي يمكن أن تعوق كاًل من املدارس واملعلمني يف جهودمها التي هتدف إىل االستفادة بشكل 
كام�ل من الف�رص التي تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن هذه املش�كالت عدم القدرة عىل دفع تكاليف 
األجه�زة املطلوب�ة واالفتقار إىل إمكانية الوصول إىل ش�بكة اإلنرتنت أو احتاملية عدم توفر م�واد تعليمية مالئمة مكتوبة 
باللغ�ة التي يس�تخدموهنا. ولكن، تتمثل املش�كلة األساس�ية التي ينبغي حس�مها يف رضورة حتديد م�ا إذا كان املعلمون 

يعرفون كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل فعال يف التدريس أم ال. 

بال ش�ك سوف تعتمد طريقة اس�تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التدريس عىل املادة الدراسية التي يتم 
تدريسها وأهداف عملية التعلم وطبيعة الطالب. وعىل الرغم من ذلك، من املهم حتديد املبادئ األساسية التي ينبغي أن 
توجه عملية اس�تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التدريس. ومن أجل حتقيق هذا اهلدف، تم تطوير مرشوع 
إط�ار عم�ل تنمية كف�اءات املعلمني يف تكنولوجي�ا املعلومات واالتص�االت الصادر عن منظمة اليونس�كو. ويوجه هذا 
امل�رشوع االنتب�اه إىل الطرق العدي�دة التي يمكن أن تس�اهم هبا تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت يف حتس�ني التعليم. 
فتعم�ل تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتصاالت عىل خلق بيئات تعلم تتس�م باجلاذبية والتطور الرسيع واملش�اركة، وتذيب 
الف�وارق بني التعليم النظامي وغري النظامي، وتش�جع املعلمني عىل ابتكار طرق جدي�دة للتدريس وزيادة قدرة الطالب 
عىل التعلم، وكذلك تدفع املسئولني عن التعليم إىل إعادة التفكري يف املهارات والكفاءات التي حيتاج الطالب إىل اكتساهبا 

حتى يصبحوا مواطنني وأفراًدا مشاركني بفاعلية يف قوى العمل داخل املجتمع املعريف.

1
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

اإلصدار الثاني من إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

مشروع إطار العمل

مع الوضع يف االعتبار أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتس�ني مس�توى التعليم، قامت منظمة اليونسكو 
بالتعاون مع رشكائها وبعض الرشكات مثل CISCO وIntel وISTE وMicrosoft وأش�هر خرباء املواد الدراس�ية 
يف الع�امل بعقد مش�اورات عىل نطاق واس�ع لتحدي�د الكفاءات الت�ي ال بد للمعلمني تنميتها حتى يس�تطيعوا اس�تخدام 
التكنولوجيا بكفاءة يف قاعة الدراسة. وقد أسفرت هذه اجلهود عن تطوير مرشوع حتت عنوان إطار عمل تنمية كفاءات 
املعلم�ني يف تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت الصادر عن منظمة اليونس�كو والذي صدر ألول م�رة عام 2008 يف 

صورة ثالثة كتيبات يمكن عرضها فيام ييل:

1- إط�ار العمل اخلاص بالسياس�ات التعليمية: يرشح هذا الكتيب األس�س املنطقية الت�ي اعتمد عليها مرشوع إطار 
عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذلك بنيته واملنهج املتبع فيه. 

2- وح�دات إط�ار عم�ل تنمية كف�اءات املعلمني: يوضح ه�ذا الكتيب كيفي�ة التخطيط لثالث مراح�ل من مراحل 
تطوير التعليم بالنسبة لستة جوانب من جوانب عمل املعلم مما ينتج عنه إطار عمل مكون من 18 وحدة تتناول كفاءات 

املعلمني. 

3- إرشادات التطبيق: يعرض هذا الكتيب مواصفات كل وحدة بالتفصيل)1(. 

)1( قدمت هذه اإلرشادات إطار عمل لست جمموعات من املهارات املطلوبة وهي: استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف التعليم واملنهج الدرايس والتقييم وطرق التدريس واستخدام التكنولوجيا يف قاعة الدراسة والتنظيم 
واإلدارة املدرسية والتعلم املهني اخلاص باملعلمني. إنه من املهم مالحظة أن هذا املستند تم إعداده بحيث يكون عبارة 
التطورات يف  لتعكس  يتم حتديثها بشكل دوري  إنه  للتطوير بشكل مستمر حيث  القابلة  عن جمموعة من اإلرشادات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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يض�م اإلص�دار الث�اين من املس�تند املرجعي مل�رشوع إطار عم�ل تنمية كف�اءات املعلم�ني يف تكنولوجي�ا املعلومات 
واالتص�االت العنارص س�ابقة الذكر والت�ي حتدد ثالثة مناهج للتدري�س تتمثل يف: »حمو األمي�ة التكنولوجية« و«تعميق 
املعرفة« و«بناء املعرفة«. ومنذ عام 2009، قامت منظمة اليونسكو بتوفري نامذج املقررات الدراسية ومواصفات االختبار 
وهي متاحة يف الوقت احلارض للمنهجني األول والثاين: »حمو األمية التكنولوجية« و«تعميق املعرفة«. تعرض هذه النامذج 
واملواصف�ات يف امللحق�ني املوجودين بنهاية هذا املس�تند املرجعي اخلاص بإطار العمل. وأضاف�ت املنظمة كذلك مرسد 

للمصطلحات التي تم استخدامها يف هذا املستند. 

يؤك�د إط�ار العمل باألدلة عىل أن املعلمني بحاجة إىل اس�تخدام طرق التدريس املالئم�ة لتطوير املجتمعات املعرفية. 
وينبغي مس�اعدة الطالب ليس فقط يف اكتس�اب معرفة عميقة باملواد الدراس�ية التي يدرس�وهنا ولكن أيًضا يف استيعاب 
كيفي�ة بنائه�م ملعرفة جديدة بأنفس�هم مس�تعينني بتكنولوجي�ا املعلومات واالتص�االت باعتبارها أداهت�م لتحقيق ذلك. 
وس�وف ينظ�ر بع�ض املعلمني، إن مل يكن الكث�ري منهم، إىل هذه األف�كار باعتبارها مبتكرة ومثرية للكث�ري من التحديات 
عالوة عىل استغراقهم بعض الوقت الستيعاب هذه املناهج اجلديدة يف التدريس. ويتطلب حتقيق ذلك أيًضا التمتع بقيادة 
قوي�ة من جانب احلكومة واملس�ئولني عن التعليم بصفة عامة والتعلم املهن�ي اخلاص باملعلمني ومديري ونظار املدارس. 

كيفية استخدام هذا املستند
إن اهلدف من مواصفات الوحدات ونامذج املقررات الدراسية ومواصفات االختبار املوجودة هو توجيه املعلمني إىل 
كيفية حتقيق أقىص اس�تفادة ممكنة من وس�ائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة يف املدارس التي يعملون هبا من 
أجل حتس�ني قدرة الطالب عىل التعلم. ويمكن هلذه املالحق أن تقدم بعض التوجيهات التي تفيد احلكومات يف تش�كيل 
سياس�اهتا التعليمية. وقد تكون بمثابة مصدر مرجعي يلجأ إليه مقدمو خدمات التعلم املهني اخلاص باملعلمني. ويمكن 
أيًضا للقائمني عىل إعداد املعلمني أن يس�تفيدوا من هذه املالحق يف تطوير مناهج دراس�ية متكاملة يقومون باس�تخدامها 
يف ال�دورات التعليمي�ة التي يعقدوهنا من أج�ل تنمية كفاءات املعلم�ني يف تكنولوجيا املعلوم�ات واالتصاالت. وتقدم 
هذه املالحق األس�س التي يمكن االعتامد عليها يف منح ش�هادات التأهيل التي تش�هد بأن املعلم قد اكتس�ب الكفاءات 

املنصوص عليها يف إطار العمل الصادر عن منظمة اليونسكو.

يف النهاية، تنبغي اإلشارة إىل األمهية القصوى لقراءة هذا املستند باعتباره بياًنا مهاًم صادًرا عن منظمة اليونسكو حول 
كيفية مس�امهة برامج إعداد املعلمني خاصًة يف الدول النامية يف زيادة فعالية املعلمني ومس�اعدة الطالب يف املدارس عىل 

أن يصبحوا أعضاًء مشاركني ومنتجني يف جمتمع مبني عىل املعرفة.
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املبادئ

السياق السياسي 
السياسات واملرشوعات التعليمية ملنظمة اليونسكو

للتعلي�م دور جوه�ري يف أي�ة دولة أو جمتمع. وت�رى منظمة اليونس�كو واألمم املتحدة أن التعلي�م ينهض باألهداف 
التالية: 

•غرس القيم األساسية واإلرث الثقايف للمجتمع يف أذهان أفراده   	

•تعزيز التطوير الذايت لألطفال والشباب والبالغني 	

•تعزيز الديمقراطية وزيادة املشاركة يف املجتمع، وخصوًصا بني النساء واألقليات 	

•تش�جيع اس�تيعاب الثقافات املختلفة واللجوء إىل احللول الس�لمية لتس�وية اخلالفات وكذلك حتس�ني األحوال  	
الصحية واملجتمعية ألفراد املجتمع

•دعم التنمية االقتصادية وتقليل نسبة الفقر وزيادة معدالت الرخاء االقتصادي  	

يندرج مرشوع إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن جمموعة من املبادرات 
التي تنهض هبا األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، ومن بينها اليونسكو، سعًيا وراء تعزيز عملية إصالح التعليم والتنمية 
االقتصادية املستدامة. فمبادرة »األهداف التنموية لألمم املتحدة يف األلفية اجلديدة«، ومبادرة »التعليم للجميع« ومبادرة 
»عق�د األم�م املتحدة ملحو األمي�ة« ومبادرة »عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املس�تدامة« هتدف مجيعها لتقليل 
معدالت الفقر وحتسني األحوال الصحية ومستوى املعيشة بني أفراد املجتمع، عالوة عىل أهنا ترى أن التعليم يساهم بشكل 
جوهري يف حتقيق هذه األهداف.)2(  وكذلك هتدف إىل حتقيق املساواة بني املرأة والرجل واالرتقاء بحقوق اإلنسان جلميع 
املواطن�ني، وخصوًص�ا لألقليات. وترى مجيع هذه املرشوعات أن التعليم يعد عاماًل جوهرًيا لتحقيق التنمية املس�تدامة، 
بوصفه وس�يلة تتيح لألفراد اس�تغالل قدراهتم وإحكام السيطرة عىل عملية اتاذ القرارات التي تؤثر عليهم.  ومجيع هذه 
املرشوع�ات ت�رى أن التعليم حق جلميع املواطنني. عالوة عىل ذلك، تركز مبادرة »التعليم للجميع« ومبادرة »عقد األمم 
املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة« عىل جودة عملية التعلم، بام يف ذلك ما يتم تعلمه وكيفية تعلمه عىل حد سواء. 
وترك�ز مب�ادرة »عقد األمم املتحدة ملحو األمية« عىل حمو األمية كجانب جوهري من عمليتي التعلم والتعليم. وعىل نحو 
مماث�ل ينص�ب تركيز كل من مب�ادرة »التعليم للجمي�ع« ومبادرة »عقد األم�م املتحدة ملحو األمية« ومب�ادرة »عقد األمم 

)2( اليونسكو. 2005. »الروابط بني املبادرات العاملية للتعليم«. باريس، اليونسكو. 
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

اإلصدار الثاني من إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

املتح�دة للتعلي�م من أجل التنمية املس�تدامة« عىل التعلم غري النظامي غري املرتبط بالنظام امل�دريس وكذلك عملية التعلم 
يف امل�دارس. وت�رى اللجنة الدولية املعنية بالتعليم للق�رن احلادي والعرشين)3( والتابعة ملنظمة اليونس�كو أن التعلم عىل 
م�دار احلياة واملش�اركة يف جمتمع التعلم مها عامالن جوهريان ملواجهة التحديات الت�ي يفرضها علينا عاملنا رسيع التغري. 
وترك�ز اللجنة عىل أربعة دعائم للتعلم هي: »التعل�م للعيش مع اآلخرين« و«التعلم للمعرفة« و«التعلم للعمل« و«تعلم 

املرء لكي يكون«.

مش��روع إط��ار عم��ل تنمية الكف��اءات: الرب��ط بني تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالتص��االت والتعليم 
واالقتصاد

حيوي مرشوع إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف طياته أهداف هذه الربامج 
التعليمي�ة وكذل�ك األهداف التعليمية التي ترنو إليها منظمتا اليونس�كو واألمم املتحدة. وع�ىل نحو مماثل هلذه الربامج، 
يركز إطار العمل املش�ار إليه عىل تقليل معدالت الفقر وحتس�ني مس�توى معيش�ة األفراد. وش�أنه ش�أن مبادريت »التعليم 
للجميع« و«عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املس�تدامة«، يركز إطار العمل عىل حتس�ني جودة التعليم، كام أنه 
يش�ارك العدي�د من الربامج يف تركي�زه عىل حمو األمية. وعىل نحو مماث�ل ملبادرة »عقد األمم املتح�دة ملحو األمية«، ذهب 
إط�ار العمل إىل وضع تعريف أوس�ع نطاًقا ملحو األمية. وس�عًيا وراء مواكبة تقارير اللجن�ة الدولية املعنية بالتعليم، يركز 
إط�ار العم�ل ع�ىل التعلم م�دى احلياة وحتقيق أه�داف التعلم اجلديدة واملش�اركة يف جمتم�ع تعلمي قائم ع�ىل بناء املعرفة 

ومشاركتها.  

ع�ىل الرغم من ذلك، يعزز مرشوع  »إطار عم�ل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت« هذه 
الربام�ج م�ن خالل قيامه ببناء عالقة تربط بني اس�تخدام تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت وإص�الح التعليم والنمو 
االقتص�ادي. ويق�وم ه�ذا املرشوع عىل فكرة أن النمو االقتصادي واالجتامعي الش�امل هو مفت�اح تقليل معدالت الفقر 
وازدي�اد نس�بة الرخ�اء.  ك�ام يعتمد املرشوع عىل االفرتاض�ات التي جاء هبا تقرير اليونس�كو الذي محل عن�وان »املجتمع 
املعلوم�ايت: التعلي�م في�ه ومن أجله« )4( والت�ي ذهبت إىل أن تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت يمك�ن أن تكون حمرًكا 

للوصول إىل النمو والتسلح بالقوة، عالوة عىل ما يعود به ذلك من نتائج عميقة لتحسني التعليم.

ويف الوقت نفس�ه، يتفق مرشوع إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع اللجنة 
الدولية املعنية بالتعليم يف رؤيتها بأن تكريس اجلهود لتحقيق النمو االقتصادي وحده أمر يتعارض مع العدل االجتامعي 
واح�رتام األح�وال اإلنس�انية واإلدارة احلكيمة لألصول الطبيعي�ة يف العامل. وعىل نحو مماثل ملب�ادرة »عقد األمم املتحدة 
للتعليم من أجل التنمية املس�تدامة«، يس�عى إطار العمل س�الف الذكر إىل املوازنة بني رخاء اإلنسان والتنمية االقتصادية 

املستدامة ومسايرة كل منهام لآلخر من خالل اإلصالح التعليمي الشامل.

)3( ديلورس، جي وآخرون. »التعلم: ذلك الكنز املكنون«. باريس، اليونسكو. 
)4( جومتان، يس. 2003. »املجتمع املعلومايت: التعليم فيه ومن أجله«. باريس، اليونسكو.
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ثالثة عوامل حتكم النمو االقتصادي
ع�ادة م�ا تربط النامذج االقتصادية التقليدية بني نمو خمرجات االقتصادية وأية زيادة يف املدخالت. فالرشكات القائمة 
يف أية دولة تشرتي املزيد من املعدات وتسعى إىل توظيف املزيد من العاملة، وهو ما يطلق عليه علامء االقتصاد اسم »تراكم 
رأس املال«. وهذا هو النهج الذي اتبعته س�نغافورا يف بداية س�عيها وراء التنمية؛ إذ قامت بتوفري عاملة غري عالية التكلفة 
تنه�ض بتجمي�ع مكونات األجهزة اإلليكرتونية للرشكات متعددة اجلنس�يات. وها هي الصني تنته�ج هذا النهج حالًيا. 
ومع ذلك هذا النهج يف النمو ليس مستداًما وهذا هو ما أدركته سنغافورا، إذ مل تشهد سوى زيادة طفيفة يف عائدات رأس 

املال اإلضافية ومكاسب ضئيلة يف املخرجات.

وثم�ة طريقة أخ�رى يتحقق هبا النمو االقتصادي للدول�ة، أال وهي زيادة القيمة االقتصادية الت�ي حيققها مواطنوها. 
ذل�ك حيث تركز النامذج االقتصادية املعنية ب� »النهج اجلديد للنمو« عىل أمهية أس�اليب املعرفة اجلديدة واالبتكار وتنمية 
القدرات البرشية كمصادر للتنمية االقتصادية املس�تدامة. ويأيت تطوير التعليم وتنمية القدرات البرشية كس�بيلني يتيحان 
لألف�راد أن يضيف�وا القتصاد الدولة ويس�امهوا يف اإلرث الثقايف هلا ويش�اركوا يف اخلطاب االجتامعي. فالتعليم يس�اعد 
األفراد يف حتسني صحة أفراد عائالهتم وأحوال جمتمعهم واحلفاظ عىل البيئة الطبيعية. وال سبيل ملضاعفة هذه املسامهات 
الذاتية وتوزيع فوائد النمو بش�كل قائم عىل املس�اواة واالس�تفادة منها إال إذا أتيح للجميع تعليم عايل اجلودة بقطع النظر 

عن النوع أو العرق أو الديانة أو اللغة.

ولق�د ح�دد عل�امء االقتصاد ثالثة عوام�ل يمكن أن ت�ؤدي إىل النم�و االقتصادي ال�ذي يعتمد عىل زي�ادة القدرات 
البرشية:

•االستثامر املعمق لرأس املال : حيث يتاح للقوى العاملة أن تستخدم معدات أكثر إنتاجية من سابقتها. 	

•توف�ر عامل�ة ذات كفاءات عالي�ة : حيث تتوفر قوى عاملة أكث�ر إطالًعا عىل املعارف وبإمكاهن�ا أن تضيف قيمة  	
للمخرجات االقتصادية.

•االبت�كار التكنولوج�ي: حي�ث تك�ون ق�درة الق�وى العامل�ة عىل إنش�اء مع�ارف جدي�دة وتبادهلا ومش�اركتها  	
واستخدامها.

املناهج الثالث إلطار العمل
تعد عوامل اإلنتاجية الثالثة تلك أساًسا لثالثة مناهج تكميلية ومتداخلة إىل حد ما، وهي املناهج التي تربط السياسة 

التعليمية بمفهوم التنمية االقتصادية.

•توس�يع نطاق اس�تخدام الطالب واملواطنني والقوى العامل�ة للتكنولوجيا احلديثة عن طري�ق توظيف مهارات  	
استخدام التكنولوجيا يف املنهج الدرايس – وهذا ما يمكن أن نطلق عليه اسم منهج »حمو األمية التكنولوجية«
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•زيادة قدرة الطالب واملواطنني والقوى العاملة عىل استخدام املعرفة كي يضيفوا قيمة للمجتمع واالقتصاد،  	

منهج  اسم  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  وهذا    - الواقعية  املعقدة  املشكالت  حل  يف  تطبيقها  طريق  عن  وذلك 

»تعميق املعرفة«

•زيادة قدرة الطالب واملواطنني والقوى العاملة عىل ابتكار معارف جديدة وتقديمها واالستفادة منها -  وهذا ما  	

يمكن أن نطلق عليه اسم منهج »بناء املعرفة«

املناهج الثالثة إلطار العمل

بناء املعرفةتعميق املعرفةحمو األمية التكنولوجية

 وفًق�ا مل�ا ورد يف التقري�ر الصادر عن منظمة اليونس�كو الذي محل عن�وان »بناء قدرات مؤسس�ات تدريب املعلمني 

يف ال�دول األفريقي�ة الواقع�ة جنوب الصحراء الكربى«)5(، هتدف منظمة اليونس�كو إىل مس�ايرة عملي�ة إعداد املعلمني 

لأله�داف التنموي�ة القومي�ة. وه�ذه املناهج الثالث تتي�ح للتعليم أن يس�اعد يف تطوير اقتصاد الدول�ة وجمتمعها، لكي 

يتطور من كونه اقتصاًدا )جمتمًعا( يستعني بالتكنولوجيا احلديثة إىل اقتصاد حيظى أيًضا بقوى عاملة ذات أداء عال ثم إىل 

اقتصاد معريف وجمتمع معلومايت. وعن طريق هذه املناهج، سيكتس�ب الطالب واملواطنون والقوى العاملة يف املجتمع، 

امله�ارات متزاي�دة التعقيد واملطلوبة لدعم التنمي�ة االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية وكذلك الوصول ملس�توى 

معيشة أفضل.

ينص�ب تركي�ز إطار عمل تنمي�ة كفاءات املعلمني يف تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت ع�ىل املعلمني يف املدارس 

االبتدائية والثانوية. وعىل الرغم من ذلك، يمكن تطبيق هذه املناهج بصورة عامة عىل مجيع مس�تويات التعليم: التعليم 

االبتدائ�ي والثان�وي واملهني والعايل وكذل�ك التعلم أثناء العمل والتعليم املس�تمر. كام تعود ه�ذه املناهج بالنتائج عىل 

مجي�ع املش�اركني يف العملي�ة التعليمي�ة باختالف أوصافه�م: إذ ال تثمر عن نتائ�ج خاصة باملعلمني فحس�ب وإنام أيًضا 

للط�الب ومدي�ري امل�دارس ومنس�قي تكنولوجيا املعلوم�ات واالتص�االت وواضعي املناهج الدراس�ية واملس�ئولني 

اإلداريني واملدربني املختصني بالتعلم املهني وإعداد املعلمني. وألن إطار العمل س�ابق الذكر يعتمد عىل نظريات النمو 

االقتص�ادي، فه�و قد يثمر أيضًا عن معلومات مفيدة تدعم للسياس�ات والربامج املطبقة يف الوزارات احلكومية املنوطة 

بالتنمية االقتصادية واالجتامعية.

الصحراء  جنوب  الواقعة  األفريقية  الدول  يف  املعلمني  تدريب  مؤسسات  قدرات  »بناء   .2005 اليونسكو.   )5(

الكربى«. باريس، اليونسكو. 
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اجلوانب الستة من عمل املعلم

استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

املنهج والتقييم

طرق التدريس

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التنظيم واإلدارة

التعلم املهني

إصالح التعليم 
ينط�وي توظي�ف التقني�ات احلديث�ة يف التعليم ع�ىل أدوار جديدة للمعلمني وط�رق تدريس جدي�دة وكذلك مناهج 

جدي�دة إلعداد املعلم�ني)6(. ويتوقف التوظيف الناجح لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قاعة الدراس�ة عىل قدرة 

املعلم�ني عىل هيكلة بيئة التعلم بطرق جديدة ودمج التقنيات احلديثة مع طرق التدريس اجلديدة وتطوير قاعات دراس�ة 

نش�طة اجتامعًيا وتش�جيع التفاع�ل التعاوين والتعل�م التعاوين والعمل اجلامع�ي. وهذا األمر يتطل�ب جمموعة خمتلفة من 

مهارات إدارة قاعات الدراس�ة. إن مهارات التدريس املس�تقبلية ستشمل قدرة املعلم عىل تطوير طرق مبتكرة الستخدام 

التكنولوجيا يف تعزيز بيئة التعلم والتش�جيع عىل حمو األمية التكنولوجية وتعميق املعرفة وبناء املعرفة. وس�يكون التعلم 

املهني للمعلمني عنرًصا جوهرًيا يف عملية حتسني األوضاع التعليمية. ولكن، سيخلف التعلم املهني نتائج ملموسة فقط 

إذا كان مرتكًزا عىل حماولة إحداث تغيريات حمددة يف عملية التدريس.

بالتايل، حيدد إطار العمل الكفاءات التي حيتاج إليها املعلمون يف مجيع جوانب عملهم.

برنامج  من  مستقاة  جتارب  اجلديد:  العرص  يف  جديدة  أدوار  عىل  املعلمني  »تدريب   .2005 يف.  ماكراكيس،   )6(
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة«. حمارض جلسات املؤمتر اليوناين الثالث لطرق تدريس 

علم املعلومات. كورينثوس، اليونان.
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الوحدات
 

يض�م إط�ار عمل تنمي�ة كفاءات املعلم�ني يف تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتصاالت 18 
وح�دة جاءت نتيجة تقديم س�ت وحدات ل�كل منهج من املناهج الثالث التي يس�تند إليها 
التعلي�م القائ�م عىل تنمية القدرات البرشية وهي حمو األمية التكنولوجية وتعميق املعرفة وبناء املعرفة. ذلك حيث تتناول 
هذه الوحدات الس�تة جوانب عمل املعلم الس�تة وهي:  اس�تيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، 

واملنهج والتقييم، وطرق التدريس، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتنظيم واإلدارة، والتعلم املهني. 

إطار العمل

حمو األمية 

التكنولوجية

بناء املعرفةتعميق املعرفة

111استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

222املنهج الدرايس والتقييم

333طرق التدريس

444تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

555التنظيم واإلدارة

666التعلم املهني

متث�ل هذه املناهج مراحل خمتلفة من اس�تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتص�االت يف التعليم. ويتوقف املنهج الذي 
تتبناه دولة ما عىل مستوى توظيفها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمتمعها واقتصادها ونظامها التعليمي.

حمو األمية التكنولوجية
يرمي هدف السياس�ة التعليمية املرتبط بمنهج حمو األمية التكنولوجية إىل تس�ليح املتعلمني واملواطنني والقوة العاملة 
بمهارة اس�تخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، سعًيا وراء دعم التنمية االجتامعية وحتسني اإلنتاجية االقتصادية. 
وتش�مل أهداف السياس�ة التعليمية األخرى ذات الصلة زيادة نس�بة التحاق الطالب بامل�دارس وإتاحة مصادر تعليمية 
عالية اجلودة للجميع وحتسني مهارات حمو األمية املتاحة للطالب. يف هذا الصدد، جيب أن يكون املعلمون عىل وعي هبذه 
األه�داف وأن يكون�وا قادرين عىل حتديد عنارص برام�ج إصالح التعليم التي تتوافق مع هذه األه�داف التعليمية. وربام 
تشتمل التغيريات املالئمة التي يضيفها هذا املنهج إىل املناهج التعليمية عىل حتسني مهارات حمو األمية األساسية للطالب 
من خالل التكنولوجيا وإضافة عملية تنمية مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل س�ياقات املناهج الدراس�ية 

ذات الصلة.

3
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

اإلصدار الثاني من إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

س�وف يتضمن هذا اهلدف تصيص مس�احة زمنية يف إطار املناهج التقليدية للمواد الدراس�ية األخرى، من أجل أن 
يت�م فيه�ا توظيف عدد م�ن األدوات اإلنتاجية ومصادر التكنولوجيا ذات الصلة. وبالنس�بة للتغيريات التي س�تطرأ عىل 
طرق التدريس، فهي ستش�مل اس�تخدام وس�ائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املختلفة واملحتوى الرقمي كجزء 
م�ن أنش�طة الطالب الفردي�ة واجلامعية وتل�ك املطبقة عىل مس�توى الفصل بأكمله. أما بالنس�بة للتغيريات التي س�تطرأ 
عىل ممارس�ات املعلم، فهي س�تتضمن أن يعرف أين ومتى )ومتى ال( يتم اس�تخدام التكنولوجيا يف األنش�طة والعروض 
التقديمية اخلاصة بقاعة الدراس�ة ومهام اإلدارة واكتس�اب معرفة إضافية تدريس�ية ومتعلقة باملواد الدراس�ية، عىل سبيل 
دعم التعلم املهني الش�خيص للمعلمني. عالوًة عىل ذلك، يؤدي هذا املنهج إىل إحداث تغيري طفيف يف البنية االجتامعية 
للفص�ل، ورب�ام قد يك�ون ذلك بخالف تضمني  ودمج مصادر التكنولوجيا يف قاعة الدراس�ة أو املعامل لضامن املس�اواة 
بني اجلميع يف الوصول إىل هذه املصادر واس�تخدامها. وقد تش�مل وسائل التكنولوجيا التي سيتم توظيفها يف هذا املنهج 
أجهزة الكمبيوتر والربامج اإلنتاجية؛ وبرامج التدريب واملامرسة والربامج التعليمية التفاعلية وحمتوى الويب؛ واستخدام 

شبكات االتصال ألغراض خاصة باإلدارة.   

حمو األمية التكنولوجية

يف املراحل األوىل من عملية تنمية كفاءات املعلمني، تشمل الكفاءات املرتبطة بمنهج حمو األمية التكنولوجية مهارات 
حم�و األمية الرقمية األساس�ية واملواطنة الرقمية، باإلضافة إىل القدرة عىل اختيار واس�تخدام الربام�ج التعليمية التفاعلية 
اجلاهزة واأللعاب وبرامج التدريب واملامرس�ة وحمتوى الويب يف معامل الكمبيوتر أو يف إطار منش�آت قاعات الدراس�ة 
املحدودة، وذلك من أجل أن تتكامل مع أهداف املناهج التعليمية القياس�ية وطرق التقييم وخطط الوحدات وأس�اليب 
التعلي�م التوجيهية. كام جيب أيًضا أن يكون املعلمون قادرين عىل اس�تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة 

بيانات قاعات الدراسة ودعم التعلم املهني الشخيص اخلاص هبم.

الش�كل  الت�ايل  املث�ال  يوض�ح 
الذي يمك�ن أن يظهر به منهج حمو 

األمية التكنولوجية عند تطبيقه.
الوعي بالسياسات التعليمية

احلصول عىل املعارف األساسية

توظيف التكنولوجيا يف التعليم

استخدام األدوات األساسية

إتاحة بيئة قاعة الدراسة القياسية

حمو األمية الرقمية

استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

طرق التدريس

املنهج الدرايس والتقييم

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التعلم املهني

التنظيم واإلدارة
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ي�درك املعل�م املتح�دث باللغ�ة األم املب�ادئ األساس�ية الس�تخدام تكنولوجي�ا املعلوم�ات استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

واالتص�االت يف التعلي�م، لذا، فه�و )أو هي( يضع يف اعتباره كيفية حتقيق أقىص اس�تفادة من 

السبورة البيضاء التفاعلية التي تم تركيبها مؤخًرا يف قاعة الدراسة. وحتى اآلن، مل يستخدمها 

املعلم إال كشاشة عرض للربوجيكتور فقط.

يدرك املعلم أن استخدام برنامج معاجلة كلامت عىل السبورة البيضاء التفاعلية سيكون بمثابة املنهج الدرايس والتقييم

طريق�ة جديدة تعزز إح�دى املهارات األساس�ية يف املنهج الدرايس – أال وهي كيفية حتس�ني 

صياغ�ة اجلمل. ذلك حيث يس�مح برنامج معاجلة الكلامت بتغي�ري الكلامت ونقلها من مكان 

آلخر دون احلاجة إىل إعادة كتابة مجل كاملة عىل الورق بشكل ال هنائي.

ك�ام يمكن اس�تخدام برنامج معاجلة الكل�امت أيًضا يف التقييم البنائ�ي؛ إذ يقوم املعلم بتكوين 

مج�ل طويل�ة ركيكة الصياغ�ة ويعرضها جلمي�ع الطالب عىل أجه�زة الكمبيوت�ر اخلاصة هبم 

ويس�أهلم ع�ن عدد الصياغات األكثر دقة واملختلفة هلذه اجلمل�ة والتي يمكنهم التوصل إليها 

يف غضون مخس دقائق.

باستخدام تطبيق معاجلة الكلامت، يعرض املعلم عىل السبورة البيضاء التفاعلية بعض األمثلة طرق التدريس

عىل الصياغة الركيكة. وبعد ذلك يرشح املعلم كيف أن  صياغة اجلمل بشكل أبسط وأوضح 

تتأتى عن طريق إجراء تغيريات قليلة يف اختيار الكلامت وترتيبها.

بعد ذلك، ومن خالل طرح األس�ئلة عىل طالب الفصل وإعطائهم مقرتحات بشأن الصياغة 

واإلش�ارة إىل مواط�ن الضع�ف يف اجلم�ل، يصل املعلم هب�م إىل مرحلة تقدي�م بعض األمثلة 

األخرى جيدة الصياغة. ويقوم املعلم عندئذ بإدخال التغيريات عىل السبورة البيضاء التفاعلية 

حسبام يقرتحها الطالب، وبالتايل، يستطيع طالب الفصل بأكمله رؤية عملية التغيري.

وأخرًيا، جيلس املعلم يف أحد جوانب قاعة الدراس�ة ويطلب من الطالب التوجه إىل الس�بورة 

التفاعلية وتشغيلها بأنفسهم ليعرضوا كيف يمكنهم حتسني صياغة اجلمل.

بص�ورة مبدئي�ة، يس�تخدم املعلم تطبيق معاجل�ة الكلامت عىل الس�بورة التفاعلي�ة،  بينام يقوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

بإجراء مناقشة مع طالب الفصل.

ويف ال�درس الت�ايل، يس�تخدم كل طالب جه�از كمبيوتر حمم�ول. وبام أن أجه�زة الكمبيوتر 

املحمول�ة اخلاصة بالطالب متصلة ش�بكًيا بجه�از الكمبيوتر اخلاص باملعل�م، يكون بإمكان 

املعل�م أن يع�رض ع�ىل الس�بورة التفاعلية بس�هولة أمثلة جيدة جلم�ل أعيد صياغته�ا والتي 

اس�تطاع الطالب بناءها يف االختبار الذي اس�تغرق مخس دقائق. وبعد ذلك، يستطيع الفصل 

بأكمله مناقشة وتقييم الصياغات املختلفة. 

حمو األمية التكنولوجية يف العمل اليومي ألحد املعلمني
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

اإلصدار الثاني من إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

بالنس�بة للدرس الثاين، يس�تخدم املعل�م عربة أجه�زة الكمبيوتر املحمولة اخلاصة باملدرس�ة التنظيم واإلدارة

حت�ى يس�تطيع مجيع الطالب تنفيذ عملي�ة معاجلة الكلامت بمفرده�م. ويف هذا الصدد، جيب 

أن يصمم املعلم الدرس�ني بطريقة يتسنى من خالهلا للطالب أن يعرفوا بالضبط ما سيفعلونه 

يف ال�درس الث�اين، دون احلاجة إىل س�ؤال املعلم أو مناقش�ته. وهذا يضم�ن أن يقوم الطالب 

باالستغالل األمثل ألجهزة الكمبيوتر املحمولة عندما تكون متاحة لدهيم.

وباستخدام شبكة االتصال التي تربط بني أجهزة كمبيوتر املدرسة، يسجل املعلم درجات الطالب 

يف ملف مركزي بحيث يستطيع املعلمون اآلخرون والقائمون عىل إدارة املدرسة الوصول إليه.

يبح�ث املعل�م عن مواق�ع ويب خمتلف�ة للمعلمني املتحدث�ني باللغة األم للعث�ور عىل مصادر التعلم املهني

تعليمية حول مهارات الكتابة والصياغة، بام يف ذلك التدريبات والواجبات الدراسية املتعلقة 

بالكتابة واملادة التعليمية املحفزة واملثرية النتباه الطالب وأفكار للدروس. 

تعميق املعرفة

إن اهل�دف م�ن منهج تعميق املعرفة هو زيادة قدرة الطالب واملواطنني والقوة العاملة عىل إضافة قيمة للمجتمع 

واالقتص�اد عن طريق تطبيق املعرفة املكتس�بة من خالل املواد الدراس�ية يف حل املش�كالت املعق�دة ذات األولوية 

العلي�ا التي تتم مصادفته�ا يف املواقف اليومية 

اخلاصة بالعمل واملجتمع واحلياة بشكل عام. 

فق�د تتعل�ق تل�ك املش�كالت بالبيئ�ة واألمن 

الغذائ�ي والصح�ة وح�ل النزاع�ات. وعن�د 

تطبيق هذا املنهج، سيكون املعلمون عىل وعي 

تام بأهداف السياسات التعليمية واألولويات 

االجتامعي�ة، وس�يكونون قادرين ع�ىل حتديد 

وتصمي�م وتنفي�ذ األنش�طة الت�ي تت�م داخل 

قاع�ات الدراس�ة والت�ي يمكنه�ا حتقيق تلك 

األه�داف واألولويات. وعادًة ما يتطلب هذا 

املنه�ج إحداث تغيريات يف املناهج الدراس�ية 

بحي�ث تركز عىل درجة فه�م الطالب أكثر من 

قدر اس�تيعابه للمحتوى ال�درايس، ويتطلب 

أيًض�ا وجود أس�اليب تقييم ترك�ز عىل تطبيق 

م�ا يت�م اس�تيعابه من معارف يف حل املش�كالت الواقعية. وتركز أس�اليب التقييم هذه عىل حل املش�كالت املعقدة 

وتضم�ني عملي�ة التقييم يف األنش�طة التعليمية. أما بالنس�بة لطرق التدري�س املرتبطة هبذا املنه�ج، فتتضمن التعلم 

استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف التعليم

طرق التدريس

تعميق املعرفةحمو األمية التكنولوجية

توظيف التكنولوجيا يف التعليم املنهج الدراسي والتقييم

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التنظيم واإلدارة

التعلم املهين
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تتضمن كفاءات املعلمني املرتبطة بمنهج تعميق املعرفة القدرة عىل إدارة املعلومات وهيكلة املهام اخلاصة باملشكالت 

ودمج األدوات الربجمية متعددة األغراض والتطبيقات اخلاصة باملواد الدراسية مع طرق التدريس املتمركزة حول الطالب 

واملرشوعات التعاونية وذلك لدعم فهم الطالب املتعمق للمفاهيم األساسية وتطبيقها يف حل املشكالت الواقعية املعقدة. 

وم�ن أج�ل دعم املرشوع�ات التعاونية، جيب ع�ىل املعلمني اس�تخدام مصادر معتمدة عىل الويب والش�بكات ملس�اعدة 

الط�الب يف التع�اون مع بعضه�م البعض والوص�ول للمعلومات والتواصل م�ع اخلرباء اخلارجيني لتحليل املش�كالت 

املحددة وحلها. وجيب أن يكون املعلمون قادرين أيًضا عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وضع خطط 

املرشوع�ات اجلامعي�ة والفردية اخلاصة بالطالب ومتابعتها وكذلك الوصول للمعلومات واخلرباء والتعاون مع املعلمني 

اآلخرين لدعم عملية التعلم املهني.

يوضح املثال التايل الشكل الذي قد يكون عليه منهج تعميق املعرفة عند تطبيقه.

منهج تعميق املعرفة عند تطبيقه يف العمل اليومي ألحد املعلمني

استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف التعليم

أصي�ب أح�د معلم�ي الرتبية البدنية باإلحباط ألن العديد م�ن طالبه غري مهتمني بامدته، وال يدركون أمهي�ة اللياقة البدنية كجزء 

من أس�لوب احلياة الصحي. وهو يعتقد أنه يمكنه اس�تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تغيري مواقفهم ومس�اعدهتم 

يف زي�ادة لياقته�م البدني�ة. لذلك، ق�ام برفع طلب مايل مفصل إىل إدارة املدرس�ة يوض�ح فيه بالتفصيل كيف يمك�ن لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت حتسني جودة حصص الرتبية البدنية ومساعدة الطالب يف عملية التعلم.

التعاوين القائم عىل حل املش�كالت وتنفيذ املرشوعات والذي يقوم فيه الطالب باستكش�اف املادة الدراسية بعمق 

واالس�تفادة من املعرفة املكتس�بة يف التعامل مع املسائل واألمور واملش�كالت اليومية املعقدة. إن أسلوب التدريس 

هنا متمركز حول الطالب ويتمثل دور املعلم يف هيكلة املهام وإرشاد الطالب من أجل استيعاب املفاهيم األساسية 

لل�امدة التعليمي�ة املقدمة ودعمهم يف أثناء تنفيذهم للمرشوعات التعاونية. ويقوم املعلمون بمس�اعدة الطالب عىل 

إنشاء خطط وحلول للمرشوعات وتنفيذها ومتابعتها. ويكون تنظيم الفصول والدروس أكثر ديناميكية، مع عمل 

الطالب يف جمموعات لفرتات طويلة من الوقت. ويف س�بيل إرش�اد الطالب من أجل استيعاب املفاهيم األساسية، 

يوظ�ف املعلمون أدوات متع�ددة األغراض خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتي تتلف حس�ب كل 

مادة؛ عىل سبيل املثال، أدوات تصوير املفاهيم بالنسبة ملادة العلوم وأدوات حتليل البيانات بالنسبة ملادة الرياضيات 

وأدوات املحاكاة اخلاصة بلعب األدوار بالنسبة ملادة الدراسات االجتامعية.
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

اإلصدار الثاني من إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

يستخدم معلم الرتبية البدنية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الرتكيز عىل بعض اجلوانب الصحية والتي مل يكن يف مقدوره املنهج الدرايس والتقييم

م�ن قبل توضيحه�ا وجذب انتباه الطالب إليها. فه�و يمكنه اآلن تضمني معلومات عن بعض العمليات الفس�يولوجية اخلاصة 

باإلنس�ان يف منهجه الدرايس. وقد كانت مثل هذه املعلومات قبل ذلك جمردة ونظرية جًدا لدرجة يصعب معها رشحها بس�هولة، 

ولكنه أصبح بإمكانه اآلن باس�تخدام أس�اليب حماكاة رقمية )مقاطع فيديو ومقاطع متحركة( توضيح هذه العمليات مما يس�هل 

استيعاب الطالب هلا. وهبذه الطريقة، يستطيع الطالب اكتساب معلومات أكثر عمًقا يف جمال الرتبية البدنية.

لقد أصبح قادًرا أيًضا عىل تنفيذ أس�لوب التقييم البنائي بش�كل أكثر فاعلية حيث إن بإمكانه اآلن تس�جيل أداء الطالب يف صالة 

األلعاب الرياضية باس�تخدام كامريا فيديو رقمية. ويقوم املعلم بعد ذلك بعرض مقاطع الفيديو هذه عىل الطالب ملس�اعدهتم يف 

فه�م الكيفية التي حيتاجون هبا حتريك أطرافهم بش�كل خمتلف. فيس�تطيع اآلن الطالب الذي�ن مل يكونوا قادرين من قبل عىل فهم 

اخلطأ فيام يقومون به فيام يتعلق بحركات رياضية معينة رؤية ما حيتاجون القيام به عىل الفور.

قبل ذلك، كان  املعلم يستطيع فقط التحدث إىل الطالب عن املزايا الصحية للرياضة واللياقة البدنية، وهو أمر مل يكن يثري اهتامم طرق التدريس

الطالب، ولكنه اآلن أصبح قادًرا عىل عرض لقطات معربة من أفالم وأحداث رياضية وكذلك مقاطع فيديو متعلقة باملوس�يقى 

والرقص تربز مشاهري الرياضيني وتربز بشكل جذاب مدى أمهية اللياقة البدنية.

يقوم املعلم بعد ذلك بتنظيم الطالب يف جمموعات تعاونية بحيث يقومون بتصميم أس�اليب تقييم اللياقة اخلاصة هبم مثل حتديد 

م�دى رسعة عودة معدالت نبض�ات القلب إىل معدالهتا الطبيعي بعد التدريب. ويقوم الطالب بعد ذلك بتحليل بيانات التقييم 

اخلاصة هبم ويقوم كل منهم بوضع مقرتحات لتحديد برنامج خاص باللياقة البدنية ألحد أعضاء املجموعة اآلخرين. ويقومون 

بع�د ذلك بإنش�اء جدول إليكرتوين تعاوين لتتبع التقدم الذي حيدث يف أدائهم عرب الش�هر الت�ايل. ويف أثناء تنفيذ براجمهم اخلاصة 

باللياقة البدنية، يقومون بالتعليق عىل أداء بعضهم البعض ودعم كل منهم اآلخر عرب موقع تواصل اجتامعي.
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تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت 

حيصل املعلم عىل ما ييل:

عىل  املوجود  املحتوى  مشاهدة  الدراسية  القاعة  يف  للجميع  يمكن  بحيث  وبروجيكتور  حممول  كمبيوتر  •جهاز  	

الكمبيوتر

•مقاطع فيديو من اإلنرتنت 	

•مقاطع متحركة ومقاطع فيديو قائمة عىل املحاكاة متعلقة بالعمليات الفسيولوجية لإلنسان والرتبية البدنية 	

•أجهزة بسيطة اللتقاط البيانات مثل أجهزة استشعار لقياس معدل نبضات القلب والتي تسجل البيانات مبارشًة يف  	

الكمبيوتر

•برنامج إنشاء جداول إليكرتونية للطالب لتسجيل معدالت تقييم اللياقة البدنية اخلاصة هبم أسبوعًيا 	

•كامريا فيديو رقمية لتسجيل حركات الطالب واستخدامهم ألجهزة اللياقة البدنية يف صالة األلعاب الرياضية 	

جيب أن يستخدم الطالب أيًضا أجهزة الكمبيوتر األخرى املوجودة يف املدرسة واملنزل للوصول إىل اجلدول اإلليكرتوين املشرتك 

وموق�ع التواصل االجتامعي. ويس�تخدم بعض الطالب هواتفهم املحمولة يف إرس�ال إنجازاهتم اليومي�ة املتعلقة بربنامج اللياقة 

البدنية اخلاص هبم إىل موقع التواصل االجتامعي.

واملعل�م ه�و فقط الذي يكون لديه جهاز كمبيوتر حممول وبروجيكتور يف صالة األلعاب الرياضية من أجل عرض مقاطع  فيديو التنظيم واإلدارة

ع�ىل الط�الب، ولكن يمكنه عن طري�ق جعل الطالب يقومون بمس�اعدته يف تصوير حركاهتم يف الصال�ة وإعادة عرض مقاطع 

الفيديو عىل شاش�ة كامريا الفيديو الرقمية وشاش�ة الكمبيوتر تنظيم أنش�طة الرتبية البدنية بش�كل جيعل كل الطالب يش�اهدون 

مقاط�ع فيدي�و حلركاهت�م عىل األقل مرًة واحدة يف كل درس أو يس�جلون نتائج التقييم األس�بوعي ملعدل اللياق�ة البدنية اخلاص 

هبم.

يس�تخدم املعل�م جه�از الكمبيوتر املحمول يف متابع�ة إدخاالت الطالب يف اجل�دول اإلليكرتوين التعاوين اخلاص هبم وإرس�ال 

تعليقات مشجعة عىل موقع التواصل االجتامعي ومعلومات إضافية عن برامج اللياقة البدنية اخلاصة هبم.

يق�وم املعل�م بالدخول بش�كل منتظم عىل منتدى مناقش�ة عىل اإلنرتنت خاص بالرابط�ة املهنية ملعلمي الرتبي�ة البدنية. ويعد هذا التعلم املهني

املنتدى مصدًرا مفيًدا لألفكار اجلديدة عن كيفية زيادة االهتامم بامدة الرتبية البدنية والتدريب. فيقوم املعلم - عىل س�بيل املثال - 

بإرسال سؤال للحصول عىل نصيحة فنية فيام يتعلق بأحد جوانب برنامج جديد للياقة البدنية يرغب الطالب يف جتربته.
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

اإلصدار الثاني من إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

بناء املعرفة
إن اهلدف من منهج بناء املعرفة هو زيادة اإلنتاجية وذلك بتنشئة طالب ومواطنني وقوة عاملة يشاركون باستمرار يف 
بناء املعرفة واالبتكار والتعلم مدى احلياة ويستفيدون منها. إن املعلمني - يف هذا املنهج - ال جيب أن يكونوا قادرين فقط 
عىل تصميم أنش�طة تتم داخل قاعات الدراس�ة وتعمل عىل حتقيق هذه األهداف املتعلقة بالسياس�ات التعليمية، ولكنهم 
جيب أن يكونوا قادرين أيًضا عىل املشاركة يف تطوير برامج داخل مدارسهم لتحقيق هذه األهداف. فمن خالل هذا املنهج، 
يتجاوز تركيز املنهج الدرايس احلصول عىل املعارف املتعلقة باملواد الدراس�ية ليتضمن بش�كل رصيح اكتس�اب املهارات 
املجتمعية املعرفية املطلوبة لبناء معارف جديدة. ومن أمثلة هذه املهارات حل املشكالت والتواصل والتعاون والتجريب 
والتفك�ري النق�دي والتعبري اإلبداعي. وتصبح هذه املهارات أهداًفا خاص�ة باملنهج الدرايس يف حد ذاهتا وموضوع طرق 
التقيي�م اجلدي�دة. ورب�ام يتمثل اهلدف األس�ايس هلذا املنهج بالنس�بة للطالب يف أن يصبحوا قادري�ن عىل وضع خططهم 
وأهدافهم اخلاصة بالتعلم - أي، تطبيق ما اكتسبوه من معارف وتقييم نقاط القوة والضعف لدهيم وتصميم خطة للتعلم 
وااللت�زام بتنفي�ذ املهام املطلوبة منهم ومتابعة تقدمهم والبناء عىل نجاحاهت�م والتعلم من إخفاقاهتم. وهذه هي املهارات 
التي يمكن استخدامها طوال احلياة للمسامهة يف بناء جمتمع معريف. أما عن دور املعلمني، فيتمثل يف هيكلة هذه العمليات 
وتصمي�م مواق�ف يقوم الطالب فيها بتطبيق تلك املهارات ومس�اعدهتم يف اكتس�اب هذه املهارات من األس�اس. يقوم 
املعلم�ون ببناء جمتمع تعليمي يف القاعة الدراس�ية يش�ارك فيه الطالب بش�كل مس�تمر يف تطوير مه�ارات التعلم اخلاصة 
هب�م وببعضه�م البعض. وهبذا، تتحول املدارس إىل مؤسس�ات تعليمية يش�رتك كل أعضائها يف عملي�ة التعلم. وهكذا، 
يمكن اعتبار املعلمني كنامذج للمتعلمني وكمنتجني للمعرفة والذين يشاركون باستمرار يف االبتكار والتجريب التعليمي 
بالتعاون مع زمالئهم واخلرباء اخلارجيني إلنتاج معارف جديدة عن التعلم وأس�اليب التدريس. ويتم استخدام جمموعة 
هائلة من األجهزة املتصلة شبكًيا واملصادر الرقمية والبيئات اإلليكرتونية يف إنشاء هذا املجتمع ودعمه يف إنتاجه للمعرفة 

والتعلم التعاوين الذي يتم يف أي وقت ويف أي مكان.
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سيكون املعلمون األكفاء يف تنفيذ منهج بناء املعرفة قادرين عىل تصميم بيئات ومصادر تعلم معتمدة عىل تكنولوجيا 
املعلوم�ات واالتصاالت واس�تخدام ه�ذه التكنولوجيا يف دع�م تطوير بناء املعرف�ة ومهارات التفك�ري النقدي للطالب 
ودعم التعلم املس�تمر والتأميل لدهيم وكذلك إجياد جمتمعات معرفية للطالب ولزمالئهم من املعلمني. وهؤالء املعلمون 
سيكونون قادرين أيًضا عىل لعب دور مهم يف قيادة زمالئهم من املعلمني من أجل وضع رؤية ملدرستهم وتنفيذها وذلك 

كمجتمع قائم عىل االبتكار والتعلم املستمر وحيظى بدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
يوضح املثال التايل الشكل الذي قد يكون عليه منهج بناء املعرفة عند تطبيقه.

منهج بناء املعرفة عند تطبيقه يف العمل اليومي ألحد املعلمني

استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف التعليم

يقوم مدرس ملادة اجلغرافيا بدور قيادي يف تنظيم مرشوع قائم عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للطالب بالتعاون مع 

مدرس تاريخ ومدرس رياضيات. يدور املرشوع حول اهلجرة التي حدثت مؤخًرا إىل املجتمع املحيل من جانب عدد كبري من 

املهاجرين من دولة قريبة والتي تعاين من بعض االضطرابات السياس�ية واالقتصادية. يتضمن املرشوع بحث أس�باب اهلجرة 

والتعرف عىل األحوال واملشكالت اليومية يف بالدهم.

يتن�اول امل�رشوع أجزاًء من املنهج الدرايس يف ثالث مواد؛ بالنس�بة ملادة اجلغرافيا، التعرف ع�ىل النمو والتغيري اللذين حيدثان املنهج الدرايس والتقييم

يف املجتمع�ات؛ وبالنس�بة ملادة التاريخ، التع�رف عىل التاريخ احلديث للدول�ة وعالقاهتا بالدول القريبة منها؛ وبالنس�بة ملادة 

الرياضيات، استخدام الرسوم البيانية والتخطيطات يف حتليل املعلومات اإلحصائية املعقدة وعرضها. ويقوم الطالب باقرتاح 

اجلوانب األخرى التي يمكن دراستها؛ عىل سبيل املثال، تأثري هذه اهلجرة عىل املجتمع املحيل.

يق�وم الطالب، بعد التعرف عىل أهداف املرشوع ومقاصده، بوضع معايري التقييم التي س�يقومون باس�تخدامها عرب املرشوع 

لتقييم عملهم وعمل بعضهم البعض، وذلك بالتعاون مع معلميهم.

يقوم الطالب ببناء املعرفة بثالث طرق عىل األقل، وهي كالتايل:

•بناء معارف تارخيية وجغرافية جديدة حول هذه اهلجرة )عىل سبيل املثال، احلقائق واألرقام واملقابالت واألحداث  	

وغريها من النتائج واالستنتاجات التي ستكون ذات قيمة ملتحف تارخيي حميل(

•اكتشاف حقيقة أن املهاجرين جيدون صعوبة كبرية يف احلصول عىل بعض من أطعمتهم التقليدية. ويتم نقل هذه  	

املعلومات التجارية إىل أصحاب املحالت املحلية لالستفادة منها يف توفري هذه األطعمة هلذه الفئة من السكان.

اخلرافات  عىل  املهاجرين  ضد  املحيل  املجتمع  سكان  جانب  من  التحيز  من  كبري  قدر  اعتامد  حقيقة  •اكتشاف  	

واملعلومات اخلاطئة. عىل سبيل املثال، إن مسئول النظافة بمدرسة للمهاجرين الذي من املفرتض أنه مل حيصل 

عىل قدر كبري من التعليم هو يف األساس مهندس مدين. ومن هنا، يزيد وعي املجتمع املحيل باملهاجرين ومعرفته 

هبم، ويقل احتامل الرصاع فيام بينهم.

يعم�ل املعلم�ون بمثابة متابعني وموجه�ني للطالب لضامن امتالكهم للمهارات واملعرفة التي حيتاجوهنا وإلرش�ادهم بش�أن طرق التدريس

الطرق التي يمكنهم استخدامها ولضامن التزامهم بتنفيذ املهام املطلوبة منهم والوفاء باملواعيد النهائية املتفق عليها.
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يستخدم الطالب ما ييل:تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

•اإلنرتنت للحصول عىل معلومات مفصلة عن أحوال دولتهم، بام يف ذلك التواصل عن طريق الربيد اإلليكرتوين  	

مع الطالب بإحدى املدارس يف هذه الدولة.

واألحوال  املهاجرين  وتدفقات  باهلجرة  اخلاصة  اإلحصائيات  لتحليل  اإلليكرتونية  اجلداول  إنشاء  •برامج  	

االقتصادية املرتبطة هبا واستعراضها.

املهاجرين لعقد  فيها متطوعني من  املحلية والتي يطلبون  املراكز  الرسومية إلنشاء ملصقات توضع يف  •الربامج  	

مقابالت معهم للحصول منهم عىل معلومات متعلقة باملرشوع.

الدولة  املهاجرين حول خلفياهتم وأحواهلم يف  املقابالت مع  •كامريات رقمية وأجهزة تسجيل صوتية لتسجيل  	

املصيفة.

•برامج معاجلة كلامت لتدوين امللحوظات وكتابة النتائج وتقييم العمل. 	

•برامج عروض تقديمية إلنشاء عروض تقديمية، بام يف ذلك مقاطع فيديو وصور، لنقل النتائج التي تم التوصل  	

هلا لآلخرين.

يقوم املعلم بتهيئة بيئات ضمن نظام إدارة التعلم اخلاص باملدرسة )شبكة الكمبيوتر اخلاصة باملدرسة( والتي تسمح للطالب التنظيم واإلدارة

بتخزين عملهم ومشاركته وتطويره بشكل تعاوين. وهذا يتضمن إتاحة مساحات للملفات املشرتكة ومواقع الويكي ومنتدى 

للمناقشة.

يوضح معلم اجلغرافيا بش�كل مس�تمر للمعلمني اآلخرين كيف أن املرشوع يس�تخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعلم املهني

متكني الطالب من إنتاج معرفة يف أثناء دراستهم ملوادهم املدرسية.

وه�و يوض�ح أيًض�ا لزمالئه كيف تطور وحتس�ن املرشوع - وكذلك دوره في�ه - يف ضوء اخلربة والتجري�ب. وهبذه الطريقة، 

أصبح هذا املعلم بمثابة نموذج للمتعلم لكل من طالبه وزمالئه من املعلمني.
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التنفيذ4
إن ال�دول التي ترغ�ب يف تطبيق إطار العمل اخلاص باليونس�كو قد تب�دأ تنفيذه بالقيام 
بدراس�ة أساس�ية ملس�تويات الكف�اءات احلالي�ة ملعلميه�ا يف جم�ال تكنولوجي�ا املعلوم�ات 
واالتصاالت؛ عىل سبيل املثال، عن طريق عقد اختبار أو استبيان وذلك اعتامًدا عىل األمثلة 
اخلاصة بمواصفات االختبارات واملقررات الدراس�ية املوضحة يف امللحق )2(. ستفيد تلك 
الدراس�ة يف حتدي�د أي من املناه�ج الثالثة اخلاصة بإطار العمل س�تكون األنس�ب حلالتها، 

وستحدد األولويات ملؤسسات إعداد املعلمني وهيئات التعلم املهني.

اعتماد هيكل إطار العمل على وحدات
من املفرتض أن يعتمد هيكل إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل وحدات. 
وال حتت�اج مؤسس�ات إعداد املعلمني وهيئات التعل�م املهني إىل تناول كل الوحدات والكف�اءات يف أية دورة تعليمية أو 
نش�اط تعليمي تقدمه. بداًل من ذلك، يمكنها تصميم دورات تعليمية تتناول وحدات معينة فقط ولكنها جيب أن تتوافق 
مع األهداف الكلية واألغراض األساس�ية إلطار العمل. وهذا يعني أن الدورات واألنش�طة اخلاصة بالتعلم املهني جيب 
أال تتن�اول جمموع�ة حم�دودة من الكفاءات غري املرتبط�ة ببعضها البعض. فيجب أن يكون هن�اك غرض واضح من وراء 
اختي�ار الوح�دات الت�ي يتم حتديدها. فيمك�ن أن يعتمد االختيار عىل منه�ج امتداد نطاق التناول؛ بحي�ث يتم تناول كل 
الوح�دات اخلاص�ة بأحد املناهج. ويمكن أن يكون االختيار قائاًم عىل منهج عمق نطاق التناول بحيث يتم تناول الوحدة 
نفس�ها - ع�ىل س�بيل املثال، ط�رق التدري�س - يف كل منهج من املناه�ج الثالثة. وم�ن املمكن أن يتن�اول منهج األدوار 
الوحدات املتعلقة بأدوار معينة فقط مثل منس�قي التكنولوجيا أو منس�قي املناهج الدراسية أو مديري املدارس. باإلضافة 

إىل ذلك، فهناك أنواع أخرى من األنامط واملناهج التي يمكن االعتامد عليها عند اختيار الوحدات التي سيتم تناوهلا.

املراجعات املستقبلية إلطار العمل
ع�ىل الرغ�م م�ن أن املجموع�ة احلالية من الكف�اءات التي يتناوهل�ا إطار عمل تنمي�ة كفاءات املعلم�ني يف تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من املفرتض أهنا جامعة وشاملة، فهذا ال يعني أنه ال يمكن أن يتم إدخال تعديالت أو مراجعات 
عليه. فستحدث مراجعة دورية عليه وذلك مع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومع ظهور معارف جديدة فيام 
يتعلق باألس�اليب والعمليات التعليمية. عالوًة عىل ذلك، يتم تش�جيع مؤسس�ات إعداد املعلمني وهيئات التعلم املهني 

أيًضا عىل تقديم مقرتحات لليونسكو فيام يتعلق بكيفية تطوير حمتوى إطار العمل وهيكله وعملية مراجعته.

مسارات التطوير
يشري التقرير الصادر عن مبادرة »بناء قدرات مؤسسات تدريب املعلمني يف الدول األفريقية الواقعة جنوب الصحراء 
الك�ربى«)7( إىل أن برام�ج إع�داد املعلمني عادًة ما تكون غري متناس�قة م�ع أهداف التطوير. لذلك، ف�إن اهلدف من إطار 
عم�ل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو تزويد صناع السياس�ات التعليمية بأهداف تلك 
السياس�ات يف صورة مناهج جديدة للتدريس. يمكن اس�تخدام تلك األهداف لتحسني مستوى إعداد املعلمني والتعلم 

)7( انظر ص12.
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املهني وذلك من أجل اإلرساع بعجلة التطوير االقتصادي واالجتامعي. عىل الرغم من ذلك، فإن الدول تتلف فيام يتعلق 
بأوضاعها االجتامعية واالقتصادية وأهدافها املتعلقة بالتطوير. فالدول املتقدمة تتلف أوضاعها بش�كل كبري عن الدول 
ذات الدخول املتوس�طة والتي تتلف بدورها بالطبع بش�كل أكرب عن تلك اخلاصة بالدول ذات الدخول املنخفضة. غري 

أن اهلدف من إطار العمل هذا هو توفري بيئة لتطوير التعليم يمكن تطبيقها يف حاالت ومسارات تطوير متعددة.

م�ن هنا، يطرح إط�ار العمل ثالثة مناهج خمتلفة قائمة عىل الكفاءات. وس�تجد الدول ذات اس�رتاتيجيات 
النمو املختلفة أجزاًء خمتلفة من هذا اإلطار مفيدة هلا. وقد تكون للدول ذات األحوال االجتامعية واالقتصادية 
املختلفة أهداف مش�رتكة، ولكنها قد تس�لك مس�ارات خمتلفة لتحقيق هذه األهداف. عىل س�بيل املثال، هتدف 
العدي�د م�ن الدول املتقدم�ة إىل أن تصبح جمتمعات معرفية عن طري�ق الكفاءات واإلنتاجي�ة املعتمدة عىل بناء 
املعرف�ة، يف ح�ني ق�د ال تتوفر ل�دى ال�دول ذات الدخول املتوس�طة واملنخفض�ة كل اإلمكاني�ات االقتصادية 
املطلوبة لتنفيذ هذه السياس�ة. بالتايل، قد حتتاج دولة لتحديد مس�ار طويل األمد يمكنها من خالله االنتقال من 
منه�ج آلخ�ر لتحقيق أه�داف اجتامعية واقتصادية أكرب. وإط�ار العمل هذا جيعل تنفيذ هذه اإلس�رتاتيجية أمر 
أكثر س�هولة. وقد تتلف الدول أيًضا بش�كل كبري فيام يتعلق ببنيتها التعليمية األساس�ية وجودة أداء املعلمني 
وامل�ادة العلمية اخلاصة بمناهجها الدراس�ية وأس�اليبها التقييمية. إن الطريق لالنتقال ملنه�ج بناء املعرفة يتمثل 
يف اس�تخدام مواطن القوة احلالية كوس�يلة لدف�ع مكونات النظام األخرى لألمام وتطويره�ا. فقد تكون البنية 
التكنولوجي�ة األساس�ية من مواطن الق�وة التي متتلكها إحدى الدول، يف حني أن هن�اك يف دولة أخرى جهوًدا 
جاري�ة لتغي�ري اجلوانب اخلاصة بطرق التدريس. هذا، ويمكن اس�تخدام إطار العمل ه�ذا يف حتديد الكفاءات 
املكملة التي يمكن أن تستخدم مواطن القوة املبدئية وجهود اإلصالح املبذولة كأساس للبناء لتطوير املكونات 
األخ�رى يف النظ�ام وذل�ك حتى تعظم م�ن التأثري الذي حيدثه التغي�ري يف جمال التعليم ع�ىل التطوير االجتامعي 
واالقتصادي. وهبذه الطريقة، يمكن اس�تخدام إط�ار العمل هذا يف تعديل أو تصيص برنامج كفاءات خاص 
باملعلم�ني ليتواف�ق مع إحدى الدول وسياس�اهتا وأحواهلا التعليمي�ة احلالية، وذلك كام هو موضح يف الش�كل 
التايل. يف هذا املثال، قد تس�تخدم إحدى الدول مواطن القوة احلالية اخلاصة هبا يف جمال إعداد املعلمني وطرق 

التدريس لتطوير املناهج الدراسية وأساليب التقييم وتنظيم املدارس.
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الصادر عن منظمة اليونسكو
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إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

حمو األمية التكنولوجية
يتمث�ل ه�دف السياس�ة التعليمي�ة اخلاص هب�ذا املنهج يف متك�ني املتعلم�ني واملواطنني والق�وة العاملة من اس�تخدام 
تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت من أجل دعم التنمية االجتامعية وحتس�ني اإلنتاجية االقتصادية. ومن بني األهداف 
التعليمي�ة ذات الصلة هبذا األم�ر زيادة معدالت التحاق الطالب باملدارس وإتاحة املصادر ذات اجلودة العالية للجميع، 

فضاًل عن االرتقاء بمستوى مهارات حمو األمية األساسية بام فيها حمو األمية التكنولوجية.

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة األوىل

استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

الوع�ي بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم: باس�تخدام هذا املنهج، 
س�تعمل الربام�ج  عىل الرب�ط املبارش ب�ني السياس�ة التعليمية من ناحية واألس�اليب 

واملامرسات التعليمية املتبعة داخل قاعات الدراسة من ناحية أخرى.

يتعني عىل املعلمني أن يكونوا عىل دراية بالسياسات 
التعليمي�ة املتبع�ة وأن تك�ون لدهي�م الق�درة ع�ىل 
التعبري  بش�كل واٍع وماهر عن الكيفية التي تتوافق 
هبا أس�اليبهم التدريس�ية داخ�ل قاعة الدراس�ة مع 

السياسة التعليمية املتبعة وكيفية دعمها هلا.

1- )أ( حتديد الس�امت الرئيس�ية ألس�اليب التدريس 
داخل قاعة الدراس�ة وتعيني الكيفية التي تدم هبا هذه 

السامت تنفيذ السياسات التعليمية.

إتاحة الفرصة للمش�اركني للمشاركة يف مناقشة حول 
السياس�ات التعليمي�ة الوطني�ة وأس�اليب التدري�س 
س�امت  حتدي�د  الدراس�ة.  قاع�ات  داخ�ل  الش�ائعة 
األساليب واملامرس�ات التي تدعم السياسة التعليمية. 
ومطالبة املش�اركني بتحديد وحتليل أساليب التدريس 
اخلاصة هبم داخل قاعات الدراس�ة يف ضوء السياس�ة 

التعليمية املتبعة.

الوحدة الثانية

املنهج الدرايس والتقييم

تطوي�ر املعارف األساس�ية: غالًبا ما تتضمن التغيريات الت�ي يفرضها هذا املنهج عىل 
املنهج الدرايس حتس�ني مهارات حمو األمية األساسية من خالل التكنولوجيا وإضافة 
عملي�ة تطوير مه�ارات تكنولوجي�ا املعلومات واالتص�االت إىل خمتلف الس�ياقات 
والتي ستش�مل تضم�ني جمموعة من مص�ادر تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتصاالت 

وأدوات اإلنتاجية ذات الصلة يف املواد الدراسية األخرى.

يتع�ني ع�ىل املعلمني أن تكون لدهي�م معرفة متميزة 
يقوم�ون  الت�ي  لل�امدة  ال�درايس  املنه�ج  بمعاي�ري 
بتدريس�ها باإلضافة إىل معرفتهم باالس�رتاتيجيات 
القياس�ية للتقيي�م. ع�الوة ع�ىل ذل�ك، فإن�ه يتعني 
ع�ىل املعلم�ني أن يكون�وا قادري�ن ع�ىل توظي�ف 

التكنولوجيا يف املنهج الدرايس.

2- )أ( مطابق�ة جمموع�ة حم�ددة م�ن معاي�ري املنه�ج 
ال�درايس بمجموع�ة معين�ة م�ن برام�ج وتطبيق�ات 
الكمبيوتر وتوضيح الكيفي�ة التي يتم من خالهلا دعم 

هذه املعايري من خالل هذه التطبيقات.

اختيار جمموع�ة من برامج الكمبيوت�ر املتعلقة بمجال 
تص�ص حم�دد. ومطالب�ة املش�اركني بتحدي�د معايري 
املنه�ج الدرايس املح�ددة املرتبطة هب�ذه املجموعة من 
الربامج، ومناقش�ة كيفية دعم التطبيقات الربجمية هلذه 

املعايري.

الوحدة الثالثة

طرق التدريس

توظيف التكنولوجيا يف التعليم: تش�تمل التغيريات التي س�تطرأ عىل طرق التدريس 
عىل توظيف خمتلف التقنيات واألدوات املتنوعة وكذلك املحتوى الرقمي كجزء من 
أنش�طة الطالب الفردية واجلامعية وتلك املطبقة عىل مس�توى قاعة الدراسة بأكملها، 

من أجل دعم أسلوب التدريس التوجيهي.

يتع�ني ع�ىل املعلم�ني أن يكون�وا عىل عل�م بجميع 
املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  اس�تخدام  تفاصي�ل 
واالتصاالت يف أنشطة قاعات الدراسة والعروض 
االس�تخدام  مواض�ع  ذل�ك  يف  ب�ام  التقديمي�ة، 
االس�تخدام  جي�ب  ال  أو  جي�ب  الت�ي  واألوق�ات 
فيه�ا  واألفراد الذين س�يتم التفاع�ل معهم وكيفية 

االستخدام.

3- )أ( رسد الكيفي�ة التي يمكن من خالهلا اس�تخدام 
أس�لوب التدريس التوجيه�ي وتكنولوجيا املعلومات 
واالتص�االت يف دع�م اكتس�اب الط�الب للمعرف�ة 

املرتبطة باملادة الدراسية.
املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  أنش�طة  تضم�ني  )ب(   -3
لدع�م  ال�دروس  خط�ط  يف  املناس�بة  واالتص�االت 

اكتساب الطالب للمعرفة املرتبطة باملادة الدراسية.
3- )ج( استخدام برامج العروض التقديمية واملصادر 

الرقمية لدعم عملية التدريس.

توضي�ح الدع�م ال�ذي يوف�ره اس�تخدام تكنولوجي�ا 
املعلومات واالتصاالت واألن�واع املحددة من برامج 
الكمبيوتر الكتس�اب الطالب للمعرفة املتعلقة باملواد 
الدراس�ية، فضاًل ع�ن توضيح الطرق الت�ي يمكن هبا 
أن يتكام�ل اس�تخدام ه�ذه التكنولوجيا مع أس�لوب 
التدريس التوجيهي املتبع )مثل أس�لوب املحارضة أو 

أسلوب التدريس املعتمد عىل الرشح(.
توجي�ه املش�اركني إىل وضع خطط لل�دروس تتضمن 
واملامرس�ة  التدري�ب  وبرام�ج  التعليمي�ة  الربام�ج 
واملصادر الرقمية، والس�امح للمشاركني بمناقشة هذه 
اخلطط مع أقراهنم وتلقيهم لتوصياهتم ومقرتحاهتم يف 

هذا الصدد.
ع�رض كيفي�ة اس�تخدام برام�ج الع�روض التقديمية 
تعزي�ز  هب�دف  الرقمي�ة  الوس�ائط  م�ن  وغريه�ا 
املح�ارضات، فض�اًل عن تقدي�م جمموع�ة متنوعة من 
األمثلة ع�ىل الع�روض التقديمية التعليمي�ة، ومطالبة 
املش�اركني بوضع خطة درس تتضمن اس�تخدام أحد 
برامج العروض التقديمية، باإلضافة إىل توجيههم إىل 
اس�تخدام برامج العروض التقديمي�ة يف تصميم أحد 

العروض التقديمية.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

حمو األمية التكنولوجية
يتمث�ل ه�دف السياس�ة التعليمي�ة اخلاص هب�ذا املنهج يف متك�ني املتعلم�ني واملواطنني والق�وة العاملة من اس�تخدام 
تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت من أجل دعم التنمية االجتامعية وحتس�ني اإلنتاجية االقتصادية. ومن بني األهداف 
التعليمي�ة ذات الصلة هبذا األم�ر زيادة معدالت التحاق الطالب باملدارس وإتاحة املصادر ذات اجلودة العالية للجميع، 

فضاًل عن االرتقاء بمستوى مهارات حمو األمية األساسية بام فيها حمو األمية التكنولوجية.

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة األوىل

استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

الوع�ي بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم: باس�تخدام هذا املنهج، 
س�تعمل الربام�ج  عىل الرب�ط املبارش ب�ني السياس�ة التعليمية من ناحية واألس�اليب 

واملامرسات التعليمية املتبعة داخل قاعات الدراسة من ناحية أخرى.

يتعني عىل املعلمني أن يكونوا عىل دراية بالسياسات 
التعليمي�ة املتبع�ة وأن تك�ون لدهي�م الق�درة ع�ىل 
التعبري  بش�كل واٍع وماهر عن الكيفية التي تتوافق 
هبا أس�اليبهم التدريس�ية داخ�ل قاعة الدراس�ة مع 

السياسة التعليمية املتبعة وكيفية دعمها هلا.

1- )أ( حتديد الس�امت الرئيس�ية ألس�اليب التدريس 
داخل قاعة الدراس�ة وتعيني الكيفية التي تدم هبا هذه 

السامت تنفيذ السياسات التعليمية.

إتاحة الفرصة للمش�اركني للمشاركة يف مناقشة حول 
السياس�ات التعليمي�ة الوطني�ة وأس�اليب التدري�س 
س�امت  حتدي�د  الدراس�ة.  قاع�ات  داخ�ل  الش�ائعة 
األساليب واملامرس�ات التي تدعم السياسة التعليمية. 
ومطالبة املش�اركني بتحديد وحتليل أساليب التدريس 
اخلاصة هبم داخل قاعات الدراس�ة يف ضوء السياس�ة 

التعليمية املتبعة.

الوحدة الثانية

املنهج الدرايس والتقييم

تطوي�ر املعارف األساس�ية: غالًبا ما تتضمن التغيريات الت�ي يفرضها هذا املنهج عىل 
املنهج الدرايس حتس�ني مهارات حمو األمية األساسية من خالل التكنولوجيا وإضافة 
عملي�ة تطوير مه�ارات تكنولوجي�ا املعلومات واالتص�االت إىل خمتلف الس�ياقات 
والتي ستش�مل تضم�ني جمموعة من مص�ادر تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتصاالت 

وأدوات اإلنتاجية ذات الصلة يف املواد الدراسية األخرى.

يتع�ني ع�ىل املعلمني أن تكون لدهي�م معرفة متميزة 
يقوم�ون  الت�ي  لل�امدة  ال�درايس  املنه�ج  بمعاي�ري 
بتدريس�ها باإلضافة إىل معرفتهم باالس�رتاتيجيات 
القياس�ية للتقيي�م. ع�الوة ع�ىل ذل�ك، فإن�ه يتعني 
ع�ىل املعلم�ني أن يكون�وا قادري�ن ع�ىل توظي�ف 

التكنولوجيا يف املنهج الدرايس.

2- )أ( مطابق�ة جمموع�ة حم�ددة م�ن معاي�ري املنه�ج 
ال�درايس بمجموع�ة معين�ة م�ن برام�ج وتطبيق�ات 
الكمبيوتر وتوضيح الكيفي�ة التي يتم من خالهلا دعم 

هذه املعايري من خالل هذه التطبيقات.

اختيار جمموع�ة من برامج الكمبيوت�ر املتعلقة بمجال 
تص�ص حم�دد. ومطالب�ة املش�اركني بتحدي�د معايري 
املنه�ج الدرايس املح�ددة املرتبطة هب�ذه املجموعة من 
الربامج، ومناقش�ة كيفية دعم التطبيقات الربجمية هلذه 

املعايري.

الوحدة الثالثة

طرق التدريس

توظيف التكنولوجيا يف التعليم: تش�تمل التغيريات التي س�تطرأ عىل طرق التدريس 
عىل توظيف خمتلف التقنيات واألدوات املتنوعة وكذلك املحتوى الرقمي كجزء من 
أنش�طة الطالب الفردية واجلامعية وتلك املطبقة عىل مس�توى قاعة الدراسة بأكملها، 

من أجل دعم أسلوب التدريس التوجيهي.

يتع�ني ع�ىل املعلم�ني أن يكون�وا عىل عل�م بجميع 
املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  اس�تخدام  تفاصي�ل 
واالتصاالت يف أنشطة قاعات الدراسة والعروض 
االس�تخدام  مواض�ع  ذل�ك  يف  ب�ام  التقديمي�ة، 
االس�تخدام  جي�ب  ال  أو  جي�ب  الت�ي  واألوق�ات 
فيه�ا  واألفراد الذين س�يتم التفاع�ل معهم وكيفية 

االستخدام.

3- )أ( رسد الكيفي�ة التي يمكن من خالهلا اس�تخدام 
أس�لوب التدريس التوجيه�ي وتكنولوجيا املعلومات 
واالتص�االت يف دع�م اكتس�اب الط�الب للمعرف�ة 

املرتبطة باملادة الدراسية.
املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  أنش�طة  تضم�ني  )ب(   -3
لدع�م  ال�دروس  خط�ط  يف  املناس�بة  واالتص�االت 

اكتساب الطالب للمعرفة املرتبطة باملادة الدراسية.
3- )ج( استخدام برامج العروض التقديمية واملصادر 

الرقمية لدعم عملية التدريس.

توضي�ح الدع�م ال�ذي يوف�ره اس�تخدام تكنولوجي�ا 
املعلومات واالتصاالت واألن�واع املحددة من برامج 
الكمبيوتر الكتس�اب الطالب للمعرفة املتعلقة باملواد 
الدراس�ية، فضاًل ع�ن توضيح الطرق الت�ي يمكن هبا 
أن يتكام�ل اس�تخدام ه�ذه التكنولوجيا مع أس�لوب 
التدريس التوجيهي املتبع )مثل أس�لوب املحارضة أو 

أسلوب التدريس املعتمد عىل الرشح(.
توجي�ه املش�اركني إىل وضع خطط لل�دروس تتضمن 
واملامرس�ة  التدري�ب  وبرام�ج  التعليمي�ة  الربام�ج 
واملصادر الرقمية، والس�امح للمشاركني بمناقشة هذه 
اخلطط مع أقراهنم وتلقيهم لتوصياهتم ومقرتحاهتم يف 

هذا الصدد.
ع�رض كيفي�ة اس�تخدام برام�ج الع�روض التقديمية 
تعزي�ز  هب�دف  الرقمي�ة  الوس�ائط  م�ن  وغريه�ا 
املح�ارضات، فض�اًل عن تقدي�م جمموع�ة متنوعة من 
األمثلة ع�ىل الع�روض التقديمية التعليمي�ة، ومطالبة 
املش�اركني بوضع خطة درس تتضمن اس�تخدام أحد 
برامج العروض التقديمية، باإلضافة إىل توجيههم إىل 
اس�تخدام برامج العروض التقديمي�ة يف تصميم أحد 

العروض التقديمية.
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة الرابعة
استخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

عليها  يشتمل  التي  التقنيات  تتضمن  األساسية:  التكنولوجية  األدوات  استخدام 
هذا املنهج استخدام أجهزة الكمبيوتر وبرامج اإلنتاجية وبرامج التدريب واملامرسة 
والربامج التعليمية التفاعلية وحمتوى الويب باإلضافة إىل استخدام شبكات االتصال 

خلدمة أغراض اإلدارة.

يتعني عىل املعلم�ني أن يكونوا عىل علم بالعمليات 
األساس�ية ألجه�زة وبرام�ج الكمبيوت�ر وبرام�ج 
الوي�ب  تصف�ح  وبرنام�ج  اإلنتاجي�ة  التطبيق�ات 
وبرامج االتص�االت وبرامج الع�روض التقديمية 

وتطبيقات اإلدارة.

4- )أ( رسد اس�تخدامات مكون�ات جهاز الكمبيوتر 
الشائعة وتوضيحها.

واالس�تخدامات  امله�ام  وتوضي�ح  رسد  )ب(   -4
إدخ�ال  مث�ل  الكل�امت  معاجل�ة  لربام�ج  األساس�ية 

النصوص وحتريرها وتنسيقها وطباعتها.
4- )ج( رسد وتوضي�ح الغرض من برامج العروض 
وس�امهتا  األخ�رى  الرقمي�ة  واملص�ادر  التقديمي�ة 

األساسية.
4- )د( رسد وتوضيح الغرض من الربامج الرس�ومية 
وسامهتا الرئيسية، واس�تخدام جمموعة برامج رسومية 

إلنشاء عرض رسومي بسيط. 
4- )ه�( رسد وتوضيح وظيفة شبكة اإلنرتنت وشبكة 
الوي�ب العاملي�ة واالس�تفاضة يف رشح اس�تخداماهتام 
وتوضيح كيفية اس�تخدام برامج التصفح واس�تخدام 

عناوين مواقع الويب املختلفة للوصول إليها.
4- )و( استخدام أحد حمركات البحث املختلفة.

4- )ز( إنشاء حساب للربيد اإلليكرتوين واستخدامه 
م�ن أج�ل جمموع�ة متواصل�ة م�ن مراس�الت الربيد 

اإلليكرتوين.
الربام�ج  وه�دف  وظيف�ة  وتوضي�ح  رسد  )ح(   -4
التعليمية التفاعلية وبرامج التدريب واملامرس�ة وكيفية 
دعمه�ا لعملي�ة اكتس�اب الطالب للمع�ارف املرتبطة 

باملواد الدراسية.
4- )ط( الوص�ول إىل جمموع�ات الربام�ج التعليمي�ة 
دقته�ا  وتقيي�م  املختلف�ة  الوي�ب  ومص�ادر  اجلاه�زة 
ومطابقته�ا  ال�درايس  املنه�ج  ملعاي�ري  ومواكبته�ا 

باحتياجات طالب معينني.
ذات  الس�جالت  حف�ظ  برام�ج  اس�تخدام  4- )ي( 
الط�الب  حض�ور  لتس�جيل  الش�بكي  االتص�ال 
وتقيي�د درجاهت�م ومراحله�م الدراس�ية واالحتف�اظ 

بسجالهتم.
4- )ك( استخدام التقنيات الشائعة اخلاصة باالتصال 
والتعاون مثل تبادل الرس�ائل النصية وإقامة املؤمترات 
املرئي�ة والبيئ�ات االجتامعي�ة والتعاوني�ة املعتمدة عىل 

الويب.

مناقش�ة وعرض العمليات الرئيس�ية لألنواع املتنوعة 
من أجهزة الكمبيوتر وملحقاهتا مثل أجهزة الكمبيوتر 
املحمول�ة والطابع�ات  الكمبيوت�ر  املكتبي�ة وأجه�زة 
وأجهزة املسح الضوئي واألجهزة املحمولة األخرى.

مناقشة وعرض املهام الرئيسية لربامج معاجلة الكلامت 
وتوضي�ح كيفي�ة اس�تخدامها يف التدري�س، ومطالب�ة 
املشاركني بإنشاء مستند نيص يمكنهم من خالله تنفيذ 

هذه املهام الرئيسية لربنامج معاجلة الكلامت.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة الرابعة
استخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

عليها  يشتمل  التي  التقنيات  تتضمن  األساسية:  التكنولوجية  األدوات  استخدام 
هذا املنهج استخدام أجهزة الكمبيوتر وبرامج اإلنتاجية وبرامج التدريب واملامرسة 
والربامج التعليمية التفاعلية وحمتوى الويب باإلضافة إىل استخدام شبكات االتصال 

خلدمة أغراض اإلدارة.

يتعني عىل املعلم�ني أن يكونوا عىل علم بالعمليات 
األساس�ية ألجه�زة وبرام�ج الكمبيوت�ر وبرام�ج 
الوي�ب  تصف�ح  وبرنام�ج  اإلنتاجي�ة  التطبيق�ات 
وبرامج االتص�االت وبرامج الع�روض التقديمية 

وتطبيقات اإلدارة.

4- )أ( رسد اس�تخدامات مكون�ات جهاز الكمبيوتر 
الشائعة وتوضيحها.

واالس�تخدامات  امله�ام  وتوضي�ح  رسد  )ب(   -4
إدخ�ال  مث�ل  الكل�امت  معاجل�ة  لربام�ج  األساس�ية 

النصوص وحتريرها وتنسيقها وطباعتها.
4- )ج( رسد وتوضي�ح الغرض من برامج العروض 
وس�امهتا  األخ�رى  الرقمي�ة  واملص�ادر  التقديمي�ة 

األساسية.
4- )د( رسد وتوضيح الغرض من الربامج الرس�ومية 
وسامهتا الرئيسية، واس�تخدام جمموعة برامج رسومية 

إلنشاء عرض رسومي بسيط. 
4- )ه�( رسد وتوضيح وظيفة شبكة اإلنرتنت وشبكة 
الوي�ب العاملي�ة واالس�تفاضة يف رشح اس�تخداماهتام 
وتوضيح كيفية اس�تخدام برامج التصفح واس�تخدام 

عناوين مواقع الويب املختلفة للوصول إليها.
4- )و( استخدام أحد حمركات البحث املختلفة.

4- )ز( إنشاء حساب للربيد اإلليكرتوين واستخدامه 
م�ن أج�ل جمموع�ة متواصل�ة م�ن مراس�الت الربيد 

اإلليكرتوين.
الربام�ج  وه�دف  وظيف�ة  وتوضي�ح  رسد  )ح(   -4
التعليمية التفاعلية وبرامج التدريب واملامرس�ة وكيفية 
دعمه�ا لعملي�ة اكتس�اب الطالب للمع�ارف املرتبطة 

باملواد الدراسية.
4- )ط( الوص�ول إىل جمموع�ات الربام�ج التعليمي�ة 
دقته�ا  وتقيي�م  املختلف�ة  الوي�ب  ومص�ادر  اجلاه�زة 
ومطابقته�ا  ال�درايس  املنه�ج  ملعاي�ري  ومواكبته�ا 

باحتياجات طالب معينني.
ذات  الس�جالت  حف�ظ  برام�ج  اس�تخدام  4- )ي( 
الط�الب  حض�ور  لتس�جيل  الش�بكي  االتص�ال 
وتقيي�د درجاهت�م ومراحله�م الدراس�ية واالحتف�اظ 

بسجالهتم.
4- )ك( استخدام التقنيات الشائعة اخلاصة باالتصال 
والتعاون مثل تبادل الرس�ائل النصية وإقامة املؤمترات 
املرئي�ة والبيئ�ات االجتامعي�ة والتعاوني�ة املعتمدة عىل 

الويب.

مناقش�ة وعرض العمليات الرئيس�ية لألنواع املتنوعة 
من أجهزة الكمبيوتر وملحقاهتا مثل أجهزة الكمبيوتر 
املحمول�ة والطابع�ات  الكمبيوت�ر  املكتبي�ة وأجه�زة 
وأجهزة املسح الضوئي واألجهزة املحمولة األخرى.

مناقشة وعرض املهام الرئيسية لربامج معاجلة الكلامت 
وتوضي�ح كيفي�ة اس�تخدامها يف التدري�س، ومطالب�ة 
املشاركني بإنشاء مستند نيص يمكنهم من خالله تنفيذ 

هذه املهام الرئيسية لربنامج معاجلة الكلامت.



يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

اإلصدار الثاني من إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

38

يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة اخلامسة
التنظيم واإلدارة

إتاحة بيئة قاعة الدراسة القياسية: يف ظل هذا املنهج، سيطرأ تغري طفيف عىل 
التنظيم االجتامعي لألفراد داخل قاعة الدراسة، وربام يكون ذلك عىل عكس 

التحديد املكاين لألفراد الذي كان حيدث يف السابق، باإلضافة إىل توظيف مصادر 
التكنولوجيا يف قاعة الدراسة أو املعامل.

يتعني عىل املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 
استخدام التكنولوجيا يف أنشطة الطالب الفردية 

واجلامعية وتلك املطبقة عىل مستوى قاعة الدراسة 
بأكملها، باإلضافة إىل إتاحة فرصة استخدامها 

لكل الطالب بشكل متساٍو وعادل.

5- )أ( دمج نشاط استخدام معامل الكمبيوتر يف 
أنشطة التدريس بشكل مستمر.

5- )ب( العمل عىل إدارة عملية استخدام مصادر 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التكميلية مع 

األفراد واملجموعات الصغرية من الطالب يف 
قاعة الدراسة النظامية لكي ال يتم تعطيل األنشطة 

التعليمية األخرى يف قاعة الدراسة.
5- )ج( حتديد الشكل التنظيمي االجتامعي 

لألفراد املناسب وغري املناسب الستخدام التقنيات 
التكنولوجية املتنوعة.

الع�روض  برام�ج  جمموع�ة  م�ن  الغ�رض  مناقش�ة 
التقديمية وتوضيح س�امهتا ووظائفها العامة، وتوجيه 
املش�اركني إىل إنش�اء عرض تقديمي يتناول موضوًعا 

من اختيارهم مستعينني باملصادر الرقمية.
مناقش�ة الغ�رض م�ن اس�تخدام الربام�ج الرس�ومية 
وتوضي�ح كيفي�ة إنش�اء أح�د الع�روض الرس�ومية، 
ومطالبة املش�اركني بإنش�اء أحد العروض الرس�ومية 

ومشاركته.
مناقش�ة الغرض من استخدام شبكة اإلنرتنت وشبكة 
الويب العاملية وبنيتهام وخربات املش�اركني يف التعامل 
معه�ام، وتوضي�ح كيفية اس�تخدام برنام�ج التصفح، 
وتش�جيع املش�اركني عىل اس�تخدام برنام�ج التصفح 

للوصول إىل مواقع الويب الشهرية.
توضي�ح اس�تخدام أحد حم�ركات البحث، ومناقش�ة 
وتوضيح طرق البحث البسيطة املعتمدة عىل الكلامت 
األساسية، وتشجيع املشاركني عىل البحث عن مواقع 
الويب اخلاص�ة باملوضوعات املفضل�ة لدهيم، وطرح 
اس�رتاتيجيات البحث القائمة عىل الكلامت األساسية 

التي استخدموها للمناقشة مع املجموعة املشاركة.
الربي�د  حس�اب  واس�تخدام  إنش�اء  كيفي�ة  توضي�ح 
اإلليكرتوين، ومطالبة املش�اركني بإنش�اء حساب بريد 
إليك�رتوين خاص هب�م وإرس�ال جمموعة من رس�ائل 

الربيد اإلليكرتوين. 
توضي�ح عمل جمموع�ة متنوعة من الربام�ج التعليمية 
التفاعلية وجمموعة برامج التدريب واملامرس�ة يف املواد 
الدراس�ية التي يقوم املش�اركون بتدريس�ها، وتوضيح 
كي�ف تقوم مثل ه�ذه املجموعات م�ن الربامج بدعم 
اكتس�اب املعرف�ة اخلاص�ة باملناهج واملواد الدراس�ية، 
ومطالبة املش�اركني بتحليل جمموعة حمددة من الربامج 
يف جماالت تصصهم، وتوضيح الكيفية التي تدعم هبا 
هذه الربامج اكتس�اب املعرفة  يف موضوعات دراس�ية 

حمددة.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة اخلامسة
التنظيم واإلدارة

إتاحة بيئة قاعة الدراسة القياسية: يف ظل هذا املنهج، سيطرأ تغري طفيف عىل 
التنظيم االجتامعي لألفراد داخل قاعة الدراسة، وربام يكون ذلك عىل عكس 

التحديد املكاين لألفراد الذي كان حيدث يف السابق، باإلضافة إىل توظيف مصادر 
التكنولوجيا يف قاعة الدراسة أو املعامل.

يتعني عىل املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 
استخدام التكنولوجيا يف أنشطة الطالب الفردية 

واجلامعية وتلك املطبقة عىل مستوى قاعة الدراسة 
بأكملها، باإلضافة إىل إتاحة فرصة استخدامها 

لكل الطالب بشكل متساٍو وعادل.

5- )أ( دمج نشاط استخدام معامل الكمبيوتر يف 
أنشطة التدريس بشكل مستمر.

5- )ب( العمل عىل إدارة عملية استخدام مصادر 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التكميلية مع 

األفراد واملجموعات الصغرية من الطالب يف 
قاعة الدراسة النظامية لكي ال يتم تعطيل األنشطة 

التعليمية األخرى يف قاعة الدراسة.
5- )ج( حتديد الشكل التنظيمي االجتامعي 

لألفراد املناسب وغري املناسب الستخدام التقنيات 
التكنولوجية املتنوعة.

الع�روض  برام�ج  جمموع�ة  م�ن  الغ�رض  مناقش�ة 
التقديمية وتوضيح س�امهتا ووظائفها العامة، وتوجيه 
املش�اركني إىل إنش�اء عرض تقديمي يتناول موضوًعا 

من اختيارهم مستعينني باملصادر الرقمية.
مناقش�ة الغ�رض م�ن اس�تخدام الربام�ج الرس�ومية 
وتوضي�ح كيفي�ة إنش�اء أح�د الع�روض الرس�ومية، 
ومطالبة املش�اركني بإنش�اء أحد العروض الرس�ومية 

ومشاركته.
مناقش�ة الغرض من استخدام شبكة اإلنرتنت وشبكة 
الويب العاملية وبنيتهام وخربات املش�اركني يف التعامل 
معه�ام، وتوضي�ح كيفية اس�تخدام برنام�ج التصفح، 
وتش�جيع املش�اركني عىل اس�تخدام برنام�ج التصفح 

للوصول إىل مواقع الويب الشهرية.
توضي�ح اس�تخدام أحد حم�ركات البحث، ومناقش�ة 
وتوضيح طرق البحث البسيطة املعتمدة عىل الكلامت 
األساسية، وتشجيع املشاركني عىل البحث عن مواقع 
الويب اخلاص�ة باملوضوعات املفضل�ة لدهيم، وطرح 
اس�رتاتيجيات البحث القائمة عىل الكلامت األساسية 

التي استخدموها للمناقشة مع املجموعة املشاركة.
الربي�د  حس�اب  واس�تخدام  إنش�اء  كيفي�ة  توضي�ح 
اإلليكرتوين، ومطالبة املش�اركني بإنش�اء حساب بريد 
إليك�رتوين خاص هب�م وإرس�ال جمموعة من رس�ائل 

الربيد اإلليكرتوين. 
توضي�ح عمل جمموع�ة متنوعة من الربام�ج التعليمية 
التفاعلية وجمموعة برامج التدريب واملامرس�ة يف املواد 
الدراس�ية التي يقوم املش�اركون بتدريس�ها، وتوضيح 
كي�ف تقوم مثل ه�ذه املجموعات م�ن الربامج بدعم 
اكتس�اب املعرف�ة اخلاص�ة باملناهج واملواد الدراس�ية، 
ومطالبة املش�اركني بتحليل جمموعة حمددة من الربامج 
يف جماالت تصصهم، وتوضيح الكيفية التي تدعم هبا 
هذه الربامج اكتس�اب املعرفة  يف موضوعات دراس�ية 

حمددة.
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين 

عىل ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوي�ب  مواق�ع  داخ�ل  البح�ث  ع�ىل  املش�اركني  تش�جيع 
والكتالوج�ات املختلفة لتحدي�د الربامج املالئم�ة ألهداف أو 
معاي�ري تعل�م حمددة، فضاًل ع�ن حتليل هذه الربام�ج للتأكد من 
م�دى دقته�ا وتوافقه�ا م�ع املنهج ال�درايس، وكذلك تش�جيع 
املشاركني عىل مناقشة املعايري التي استخدموها لتحليل الربامج 

وتقييمها.
مناقش�ة أغ�راض ومزاي�ا نظ�ام حف�ظ الس�جالت القائ�م عىل 
االتصال الش�بكي وتوضيح كيفية اس�تخدام هذا النظام، فضاًل 
عن مطالبة املش�اركني بإدخال بيانات حفظ س�جالت الطالب 

اخلاصة بقاعات الدراسة التي يقومون بالتدريس هلا.
مناقش�ة أغ�راض ومزاي�ا التقني�ات املتنوع�ة اخلاص�ة بالتعاون 
التقني�ات  ه�ذه  باس�تخدام  املش�اركني  ومطالب�ة  واالتص�ال، 

للتواصل والتعاون مع غريهم من األفراد داخل املجموعة.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين 

عىل ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوي�ب  مواق�ع  داخ�ل  البح�ث  ع�ىل  املش�اركني  تش�جيع 
والكتالوج�ات املختلفة لتحدي�د الربامج املالئم�ة ألهداف أو 
معاي�ري تعل�م حمددة، فضاًل ع�ن حتليل هذه الربام�ج للتأكد من 
م�دى دقته�ا وتوافقه�ا م�ع املنهج ال�درايس، وكذلك تش�جيع 
املشاركني عىل مناقشة املعايري التي استخدموها لتحليل الربامج 

وتقييمها.
مناقش�ة أغ�راض ومزاي�ا نظ�ام حف�ظ الس�جالت القائ�م عىل 
االتصال الش�بكي وتوضيح كيفية اس�تخدام هذا النظام، فضاًل 
عن مطالبة املش�اركني بإدخال بيانات حفظ س�جالت الطالب 

اخلاصة بقاعات الدراسة التي يقومون بالتدريس هلا.
مناقش�ة أغ�راض ومزاي�ا التقني�ات املتنوع�ة اخلاص�ة بالتعاون 
التقني�ات  ه�ذه  باس�تخدام  املش�اركني  ومطالب�ة  واالتص�ال، 

للتواصل والتعاون مع غريهم من األفراد داخل املجموعة.
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة السادسة 
التعلم املهني 

حمو األمية الرقمية: تركز النتائج التي يعود هبا هذا املنهج فيام خيص إعداد املعلمني 
عىل تطوير حمو األمية الرقمية واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

حتسني جانب التعلم املهني للمعلمني.

يتعني عىل املعلمني أن تكون لدهيم املهارات 
التكنولوجية واملعرفة باملصادر املتاحة عىل الويب 

والتي تعد رضورية الستخدام التكنولوجيا يف 
اكتساب املعارف اإلضافية املرتبطة باملواد الدراسية 

وطرق التدريس، وذلك لدعم تعلمهم املهني.

6- )أ( استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت هبدف زيادة إنتاجيتهم.

6- )ب( استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لدعم اكتساهبم للمعارف املرتبطة 

باملواد الدراسية وطرق التدريس.
6- )ج( حتديد املشكالت التأمينية املرتبطة 

باستخدام شبكة اإلنرتنت وإدارهتا بشكل جيد.

 مناقشة الطرق املختلفة التي يمكن من خالهلا 
استخدام معامل أجهزة الكمبيوتر )أو جمموعة 

من أجهزة الكمبيوتر املحمولة املتاحة داخل قاعة 
الدراسة( لدعم أسلوب التدريس املتبع داخل قاعة 
الدراسة باإلضافة إىل تقديم أمثلة عىل هذه الطرق، 
ومطالبة املشاركني بوضع خطط للدروس تتضمن 

استخدام أنشطة معامل أجهزة الكمبيوتر.
مناقشة الطرق املختلفة التي يمكن من خالهلا 

استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
املحدودة داخل قاعات الدراسة من قبل الطالب 

بشكل فردي أو ثنائي أو يف صورة جمموعات صغرية 
لدعم أسلوب التدريس املتبع فضاًل عن تقديم 

أمثلة عىل هذه الطرق، وكذلك مطالبة املشاركني 
بوضع  خطط للدروس تتضمن استخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت لدعم أسلوب التدريس 
املتبع داخل قاعة الدراسة.

حتديد التقنيات املختلفة ألجهزة وبرامج الكمبيوتر 
ومناقشة طرق التنظيم االجتامعي لألفراد املناسبة 

الستخدام هذه التقنيات يف إطار التدريس 
التوجيهي، كأن يتم تنظيم الطالب للعمل بشكل 
فردي أو ثنائي أو يف صورة جمموعات صغرية أو 

كبرية. 
مناقش�ة امله�ام املختلفة التي تش�غل وقت املش�اركني 
أثن�اء يوم العم�ل، ومناقش�ة كيفية اس�تخدام مصادر 
للمس�اعدة  واالتص�االت  املعلوم�ات  تكنولوجي�ا 
يف تنفيذه�م هلذه امله�ام وزي�ادة إنتاجيته�م، ومطالبة 
املكتبي�ة  الكمبيوت�ر  أجه�زة  باس�تخدام  املش�اركني 
وأجه�زة الكمبيوت�ر املحمول�ة واألجه�زة املحمول�ة 
األخ�رى وبرام�ج الكمبيوت�ر مث�ل برنام�ج معاجل�ة 
الكل�امت أو املدون�ات أو مواقع الويكي أو غريها من 
أدوات اإلنتاجي�ة واالتصال األخرى التي تس�اعد يف 

إمتام املهام املحددة.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة السادسة 
التعلم املهني 

حمو األمية الرقمية: تركز النتائج التي يعود هبا هذا املنهج فيام خيص إعداد املعلمني 
عىل تطوير حمو األمية الرقمية واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

حتسني جانب التعلم املهني للمعلمني.

يتعني عىل املعلمني أن تكون لدهيم املهارات 
التكنولوجية واملعرفة باملصادر املتاحة عىل الويب 

والتي تعد رضورية الستخدام التكنولوجيا يف 
اكتساب املعارف اإلضافية املرتبطة باملواد الدراسية 

وطرق التدريس، وذلك لدعم تعلمهم املهني.

6- )أ( استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت هبدف زيادة إنتاجيتهم.

6- )ب( استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لدعم اكتساهبم للمعارف املرتبطة 

باملواد الدراسية وطرق التدريس.
6- )ج( حتديد املشكالت التأمينية املرتبطة 

باستخدام شبكة اإلنرتنت وإدارهتا بشكل جيد.

 مناقشة الطرق املختلفة التي يمكن من خالهلا 
استخدام معامل أجهزة الكمبيوتر )أو جمموعة 

من أجهزة الكمبيوتر املحمولة املتاحة داخل قاعة 
الدراسة( لدعم أسلوب التدريس املتبع داخل قاعة 
الدراسة باإلضافة إىل تقديم أمثلة عىل هذه الطرق، 
ومطالبة املشاركني بوضع خطط للدروس تتضمن 

استخدام أنشطة معامل أجهزة الكمبيوتر.
مناقشة الطرق املختلفة التي يمكن من خالهلا 

استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
املحدودة داخل قاعات الدراسة من قبل الطالب 

بشكل فردي أو ثنائي أو يف صورة جمموعات صغرية 
لدعم أسلوب التدريس املتبع فضاًل عن تقديم 

أمثلة عىل هذه الطرق، وكذلك مطالبة املشاركني 
بوضع  خطط للدروس تتضمن استخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت لدعم أسلوب التدريس 
املتبع داخل قاعة الدراسة.

حتديد التقنيات املختلفة ألجهزة وبرامج الكمبيوتر 
ومناقشة طرق التنظيم االجتامعي لألفراد املناسبة 

الستخدام هذه التقنيات يف إطار التدريس 
التوجيهي، كأن يتم تنظيم الطالب للعمل بشكل 
فردي أو ثنائي أو يف صورة جمموعات صغرية أو 

كبرية. 
مناقش�ة امله�ام املختلفة التي تش�غل وقت املش�اركني 
أثن�اء يوم العم�ل، ومناقش�ة كيفية اس�تخدام مصادر 
للمس�اعدة  واالتص�االت  املعلوم�ات  تكنولوجي�ا 
يف تنفيذه�م هلذه امله�ام وزي�ادة إنتاجيته�م، ومطالبة 
املكتبي�ة  الكمبيوت�ر  أجه�زة  باس�تخدام  املش�اركني 
وأجه�زة الكمبيوت�ر املحمول�ة واألجه�زة املحمول�ة 
األخ�رى وبرام�ج الكمبيوت�ر مث�ل برنام�ج معاجل�ة 
الكل�امت أو املدون�ات أو مواقع الويكي أو غريها من 
أدوات اإلنتاجي�ة واالتصال األخرى التي تس�اعد يف 

إمتام املهام املحددة.
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

تشجيع املشاركني عىل البحث داخل مواقع الويب 
والكتالوجات املختلفة لتحديد الربامج املالئمة 

ألهداف أو معايري تعلم حمددة، فضاًل عن حتليل هذه 
الربامج للتأكد من مدى دقتها وتوافقها مع املنهج 
الدرايس، وكذلك تشجيع املشاركني عىل مناقشة 

املعايري التي استخدموها لتحليل الربامج وتقييمها.
مناقشة أغراض ومزايا نظام حفظ السجالت القائم 
عىل االتصال الشبكي وتوضيح كيفية استخدام هذا 
النظام، فضاًل عن مطالبة املشاركني بإدخال بيانات 

حفظ سجالت الطالب اخلاصة بقاعات الدراسة 
التي يقومون بالتدريس هلا.

مناقشة أغراض ومزايا التقنيات املتنوعة اخلاصة 
بالتعاون واالتصال، ومطالبة املشاركني باستخدام 

هذه التقنيات للتواصل والتعاون مع غريهم من 
األفراد داخل املجموعة.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

تشجيع املشاركني عىل البحث داخل مواقع الويب 
والكتالوجات املختلفة لتحديد الربامج املالئمة 

ألهداف أو معايري تعلم حمددة، فضاًل عن حتليل هذه 
الربامج للتأكد من مدى دقتها وتوافقها مع املنهج 
الدرايس، وكذلك تشجيع املشاركني عىل مناقشة 

املعايري التي استخدموها لتحليل الربامج وتقييمها.
مناقشة أغراض ومزايا نظام حفظ السجالت القائم 
عىل االتصال الشبكي وتوضيح كيفية استخدام هذا 
النظام، فضاًل عن مطالبة املشاركني بإدخال بيانات 

حفظ سجالت الطالب اخلاصة بقاعات الدراسة 
التي يقومون بالتدريس هلا.

مناقشة أغراض ومزايا التقنيات املتنوعة اخلاصة 
بالتعاون واالتصال، ومطالبة املشاركني باستخدام 

هذه التقنيات للتواصل والتعاون مع غريهم من 
األفراد داخل املجموعة.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

تعميق املعرفة
يتمثل هدف السياسة التعليمية اخلاص هبذا املنهج يف زيادة قدرة القوى العاملة عىل اإلضافة إىل الناتج االقتصادي 
وذلك عن طريق توظيف ما لدهيا من معرفة مستنبطة من املواد الدراسية يف حل املشكالت املعقدة التي تتم مواجهتها يف 

مواقف احلياة الواقعية سواء يف العمل أو يف احلياة بوجه عام.

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة األوىل
استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

استيعاب السياسات التعليمية املتبعة: غالًبا ما يتطلب هذا املنهج أن يستوعب 
املعلمون السياسات التعليمية بحيث يمكنهم وضع خطط الدروس بام يسمح 

بتنفيذ السياسات التعليمية الوطنية ومعاجلة املشكالت ذات األولوية القصوى.

ال بد أن يتس�لح املعلمون بمعرفة عميقة بالسياس�ات 
التعليمية الوطنية واألولويات االجتامعية، وأن تكون 
لدهيم القدرة عىل تصميم وتعديل وتنفيذ املامرس�ات 
واألساليب املتبعة داخل قاعات الدراسة والتي تدعم 

هذه السياسات التعليمية.

دراسة القضايا التي تنشأ عند تطبيق مبادئ تكنولوجيا 
املعلومات واالتص�االت يف املدارس، وحتديد فرص 
تطبي�ق ه�ذه املب�ادئ والعواق�ب املحتمل�ة، وحتلي�ل 
مزايا وعيوب املناهج املختلفة املس�تخدمة يف توظيف 
السياس�ة  يف  واالتص�االت  املعلوم�ات  تكنولوجي�ا 

التعليمية.

الوحدة الثانية 
املنهج الدرايس والتقييم

تطبيق املعرفة: غالًبا ما يتطلب هذا املنهج إجراء تغيريات عىل املنهج الدرايس 
والتي تركز عىل عمق استيعاب الطالب للمحتوى، 

ويتطلب هذا املنهج كذلك التقييامت التي تؤكد عىل رضورة تطبيق هذا 
االستيعاب عىل مشكالت احلياة الواقعية واألولويات االجتامعية. وجدير 

بالذكر أن جانب التغيري املرتبط بالتقييم يركز عىل حل املشكالت املعقدة كام 
يعمل عىل تضمني التقييامت يف األنشطة املتطورة التي تتم ممارستها داخل قاعة 

الدراسة.

باملواد  عميقة  بمعرفة  املعلمون  يتسلح  أن  بد  ال 
الدراسية التي يقومون بتدريسها والقدرة عىل تطبيقها 
بمرونة يف املواقف املتنوعة. كذلك يتعني عىل املعلمني 
أن يكونوا قادرين عىل طرح بعض املشكالت املعقدة 
أمام الطالب والتي ستعمل حلوهلا عىل قياس مدى 

استيعاب الطالب ملا تم رشحه.

جمال  يف  الرئيسية  والعمليات  املفاهيم  حتديد  )أ(   -2
تصص املعلمني، وتوضيح وظيفة وهدف األدوات 
الدراسية وكيف يمكن هلذه األدوات  باملادة  اخلاصة 
واملفاهيم  العمليات  هلذه  الطالب  استيعاب  دعم 
قاعة  عن  بعيًدا  الواقعية  احلياة  يف  وتطبيقها  الرئيسية 

الدراسة.
عىل  معتمدة  تقييم  معايري  وتطبيق  تطوير  )ب(   -2
تسمح  والتي  األداء  عىل  معتمدة  وأخرى  املعرفة 
للعمليات  الطالب  استيعاب  بتقييم  للمعلمني 
باملادة  املتعلقة  الرئيسية  واملفاهيم  واملهارات 

الدراسية.

توضيح عم�ل جمموع�ة متنوعة من الربام�ج املرتبطة 
املرئ�ي  التص�ور  برام�ج  )مث�ل  التخص�ص  بمج�ال 
املس�تخدمة يف م�ادة العل�وم وبرامج حتلي�ل البيانات 
األدوار  متثي�ل  وبرام�ج  الرياضي�ات  يف  املس�تخدمة 
الدراس�ات  يف  املس�تخدمة  املح�اكاة  ع�ىل  القائ�م 
االجتامعي�ة واملصادر املرجعية املس�تخدمة يف اللغة(، 
والتواص�ل والتفاع�ل م�ع أح�د اخل�رباء عرب ش�بكة 
اإلنرتن�ت أو زي�ارة متحف عرب اإلنرتنت أو تش�غيل 
أح�د مواقع الوي�ب املعتمدة عىل املح�اكاة، وتوضيح 
الكيفي�ة التي تدع�م هبا كل هذه الس�بل فهم الطالب 
للمفاهيم الرئيس�ية للامدة الدراس�ية واس�تخدامها يف 
حل املش�كالت املعق�دة، وتوجيه املش�اركني لتحليل 
جمموع�ة الربام�ج املتعلق�ة بمج�ال تصصهم ورسد 
الكيفية التي تدعم هبا هذه الربامج اس�تيعاب املفاهيم 
وح�ل املش�كالت املعق�دة يف البيئة التي يك�ون حمور 

تركيزها منصًبا عىل الدارس.
مناقش�ة اخلصائص التي تتسم هبا استجابات الطالب 
وأعامهل�م اإلنتاجي�ة الت�ي تتصف بمس�تويات خمتلفة 
م�ن اجل�ودة، ووضع معاي�ري التقييم الت�ي تقيس هذه 
اخلصائ�ص مع اختب�ار نامذج هل�ذه املعاي�ري، وتوجيه 
املش�اركني لوض�ع معاي�ري تقيي�م األع�امل اإلنتاجية 
وتطبيقه�ا ع�ىل ن�امذج م�ن األع�امل اإلنتاجي�ة مث�ل 
التقاري�ر الت�ي يقدمه�ا الطالب بش�أن نتائ�ج إحدى 

التجارب الكيميائية.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة األوىل
استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

استيعاب السياسات التعليمية املتبعة: غالًبا ما يتطلب هذا املنهج أن يستوعب 
املعلمون السياسات التعليمية بحيث يمكنهم وضع خطط الدروس بام يسمح 

بتنفيذ السياسات التعليمية الوطنية ومعاجلة املشكالت ذات األولوية القصوى.

ال بد أن يتس�لح املعلمون بمعرفة عميقة بالسياس�ات 
التعليمية الوطنية واألولويات االجتامعية، وأن تكون 
لدهيم القدرة عىل تصميم وتعديل وتنفيذ املامرس�ات 
واألساليب املتبعة داخل قاعات الدراسة والتي تدعم 

هذه السياسات التعليمية.

دراسة القضايا التي تنشأ عند تطبيق مبادئ تكنولوجيا 
املعلومات واالتص�االت يف املدارس، وحتديد فرص 
تطبي�ق ه�ذه املب�ادئ والعواق�ب املحتمل�ة، وحتلي�ل 
مزايا وعيوب املناهج املختلفة املس�تخدمة يف توظيف 
السياس�ة  يف  واالتص�االت  املعلوم�ات  تكنولوجي�ا 

التعليمية.

الوحدة الثانية 
املنهج الدرايس والتقييم

تطبيق املعرفة: غالًبا ما يتطلب هذا املنهج إجراء تغيريات عىل املنهج الدرايس 
والتي تركز عىل عمق استيعاب الطالب للمحتوى، 

ويتطلب هذا املنهج كذلك التقييامت التي تؤكد عىل رضورة تطبيق هذا 
االستيعاب عىل مشكالت احلياة الواقعية واألولويات االجتامعية. وجدير 

بالذكر أن جانب التغيري املرتبط بالتقييم يركز عىل حل املشكالت املعقدة كام 
يعمل عىل تضمني التقييامت يف األنشطة املتطورة التي تتم ممارستها داخل قاعة 

الدراسة.

باملواد  عميقة  بمعرفة  املعلمون  يتسلح  أن  بد  ال 
الدراسية التي يقومون بتدريسها والقدرة عىل تطبيقها 
بمرونة يف املواقف املتنوعة. كذلك يتعني عىل املعلمني 
أن يكونوا قادرين عىل طرح بعض املشكالت املعقدة 
أمام الطالب والتي ستعمل حلوهلا عىل قياس مدى 

استيعاب الطالب ملا تم رشحه.

جمال  يف  الرئيسية  والعمليات  املفاهيم  حتديد  )أ(   -2
تصص املعلمني، وتوضيح وظيفة وهدف األدوات 
الدراسية وكيف يمكن هلذه األدوات  باملادة  اخلاصة 
واملفاهيم  العمليات  هلذه  الطالب  استيعاب  دعم 
قاعة  عن  بعيًدا  الواقعية  احلياة  يف  وتطبيقها  الرئيسية 

الدراسة.
عىل  معتمدة  تقييم  معايري  وتطبيق  تطوير  )ب(   -2
تسمح  والتي  األداء  عىل  معتمدة  وأخرى  املعرفة 
للعمليات  الطالب  استيعاب  بتقييم  للمعلمني 
باملادة  املتعلقة  الرئيسية  واملفاهيم  واملهارات 

الدراسية.

توضيح عم�ل جمموع�ة متنوعة من الربام�ج املرتبطة 
املرئ�ي  التص�ور  برام�ج  )مث�ل  التخص�ص  بمج�ال 
املس�تخدمة يف م�ادة العل�وم وبرامج حتلي�ل البيانات 
األدوار  متثي�ل  وبرام�ج  الرياضي�ات  يف  املس�تخدمة 
الدراس�ات  يف  املس�تخدمة  املح�اكاة  ع�ىل  القائ�م 
االجتامعي�ة واملصادر املرجعية املس�تخدمة يف اللغة(، 
والتواص�ل والتفاع�ل م�ع أح�د اخل�رباء عرب ش�بكة 
اإلنرتن�ت أو زي�ارة متحف عرب اإلنرتنت أو تش�غيل 
أح�د مواقع الوي�ب املعتمدة عىل املح�اكاة، وتوضيح 
الكيفي�ة التي تدع�م هبا كل هذه الس�بل فهم الطالب 
للمفاهيم الرئيس�ية للامدة الدراس�ية واس�تخدامها يف 
حل املش�كالت املعق�دة، وتوجيه املش�اركني لتحليل 
جمموع�ة الربام�ج املتعلق�ة بمج�ال تصصهم ورسد 
الكيفية التي تدعم هبا هذه الربامج اس�تيعاب املفاهيم 
وح�ل املش�كالت املعق�دة يف البيئة التي يك�ون حمور 

تركيزها منصًبا عىل الدارس.
مناقش�ة اخلصائص التي تتسم هبا استجابات الطالب 
وأعامهل�م اإلنتاجي�ة الت�ي تتصف بمس�تويات خمتلفة 
م�ن اجل�ودة، ووضع معاي�ري التقييم الت�ي تقيس هذه 
اخلصائ�ص مع اختب�ار نامذج هل�ذه املعاي�ري، وتوجيه 
املش�اركني لوض�ع معاي�ري تقيي�م األع�امل اإلنتاجية 
وتطبيقه�ا ع�ىل ن�امذج م�ن األع�امل اإلنتاجي�ة مث�ل 
التقاري�ر الت�ي يقدمه�ا الطالب بش�أن نتائ�ج إحدى 

التجارب الكيميائية.
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة الثالثة
طرق التدريس

حل املشكالت املعقدة: تتضمن طرق التدريس املرتبطة هبذا املنهج أنامط التعلم 
التعاونية القائمة عىل طرح املشكالت وتلك القائمة عىل إقامة املرشوعات، ويف 
الدراسية  املوضوعات  أحد  استكشاف  الطالب  يستطيع  التعليمية  األنامط  هذه 
حلول  إجياد  يف  الدراسية  املواد  من  املستنبطة  معرفتهم  من  واالستفادة  بعمق 

للتساؤالت والقضايا واملشكالت اليومية التي تتسم بالتعقيد.

يف هذا النهج، يرتكز أسلوب التدريس عىل الطالب 
تقديم  يف  املعلم  دور  ويتمثل  األول،  املقام  يف 
مهام  هيكلة  إىل  باإلضافة  بمهارة  املبارش  التوجيه 
ودعم  الطالب  استيعاب  وتوجيه  املشكالت  حل 
مرشوعات الطالب القائمة عىل التعاون. ويف ضوء 
باملهارات  املعلمون  يتسلح  أن  بد  ال  الدور،  هذا 
التي تساعد الطالب يف إنشاء وتنفيذ ومتابعة خطط 
املرشوعات وحلول املشكالت. باإلضافة إىل ذلك، 
تقييم  عملية  استخدام  إىل  املعلمون  هؤالء  حيتاج 
التعلم باعتبارها مبدًأ رئيسًيا لتوجيه أساليبهم املتبعة 

يف التدريس.

خالهلا  من  تستطيع  التي  الكيفية  توضيح  )أ(   -3
التعلم  وعملية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
تفكري  تدعم  أن  املرشوعات  عىل  القائمة  التعاونية 
الطالب والتفاعل االجتامعي هلم؛ إذ يصل الطالب 
لفهم املفاهيم والعمليات واملهارات األساسية للامدة 
احلياة  مشكالت  حل  يف  واستخدامها  الدراسية 

الواقعية.
3- )ب( حتديد املشكالت املعقدة السائدة يف احلياة 
بطريقة  هيكلتها  عىل  والعمل  إعدادها  أو  الواقعية 
تدمج املفاهيم األساسية للامدة الدراسية يف املشكالت 

وتكون أساًسا للمرشوعات اخلاصة بالطالب
اإلنرتنت  شبكة  عرب  املتاحة  املواد  تصميم  )ج(   -3
الرئيسية  للمفاهيم  العميق  الطالب  فهم  تدعم  التي 

وتوظيفها يف مشكالت احلياة الواقعية.
قاعات  وأنشطة  الوحدات  خطط  تصميم  )د(   -3
منطقية  التفكري يف  الطالب يف  لكي يشرتك  الدراسة 
ومناقشتها  الدراسية  للامدة  الرئيسية  املفاهيم 
يف  أقراهنم  مع  التعاون  أثناء  يف  منها  واالستفادة 
املعقدة  الواقعية  احلياة  مشكالت  وحل  ومتثيل  فهم 
عني  يف  املشكالت  هذه  حلول  وضع  إىل  باإلضافة 

االعتبار والتواصل بشأهنا.
وأنشطة  الوحدات  خلطط  هيكل  وضع  )ه�(   -3
متعددة  لألدوات  يمكن  حتى  الدراسة  قاعات 
األغراض والتطبيقات املرتبطة بامدة دراسية معينة أن 
تدعم الطالب يف تفكريهم بشأن املفاهيم والعمليات 
الرئيسية للامدة الدراسية ومناقشتهم هلا واستخدامها 

أثناء تعاوهنم مع أقراهنم يف حل املشكالت املعقدة.
عىل  القائمة  الوحدات  خطط  تنفيذ  )و(   -3
أثناء  التعاونية  الدراسة  قاعات  وأنشطة  املرشوعات 
بنجاح  مرشوعاهتم  استكامل  نحو  الطالب  إرشاد 

وحتقيق الفهم العميق للمفاهيم الرئيسية.

توضي�ح كي�ف أن اس�تخدام تكنولوجي�ا املعلومات 
واالتصاالت واألنواع املحددة من الربامج يمكن أن 
يدعم اس�تيعاب الطالب للمعرفة املستنبطة من املادة 
الدراسية واستخدامها، وكذلك توضيح الطرق التي 
يمكن هبا اس�تخدام ه�ذه التكنولوجيا يف دعم عملية 
التعلم القائمة عىل املرشوعات، وابتكار نامذج خمتلفة 

يف هذا الصدد والعمل عىل مناقشتها مثل ما ييل:
	•وض�ع تص�ور بأن أعض�اء فرق الط�الب يمثلون 
علامء يف جم�ال األحياء البحري�ة أو علامء متخصصني 
يف دراس�ة املحيط�ات مس�تخدمني ش�بكة الويب مع 
تطبيق املفاهيم املتعلقة هبذين املجالني يف حتديد طرق 

محاية نظم البيئة.
	•اس�تعانة ف�رق الط�الب يف إطار مادة الدراس�ات 
وتطبي�ق  التقديمي�ة  الع�روض  بربام�ج  االجتامعي�ة 
مفاهي�م احلكومة لتأييد إحدى القضايا التي ينارصها 

املجلس املحيل.
اشتامل أنشطة الطالب عىل أنشطة التعاون عن طريق 
املناقش�ات احلواري�ة املتاح�ة عرب ش�بكة اإلنرتنت أو 

التواصل الفعيل مع اخلرباء.
مناقشة اخلصائص التي تتصف هبا املشكالت الواقعية 
والت�ي تعم�ل ع�ىل توظيف املفاهي�م الرئيس�ية للامدة 
الدراس�ية، ودراس�ة أمثلة عىل هذه املشكالت، وقيام 
املش�اركني بتقديم أمثلة جديدة مثل احلاجة لتحس�ني 

إنتاجية املحاصيل أو التسويق ألحد املنتجات.
حتلي�ل امل�واد املتاحة ع�رب اإلنرتنت لتحديد الس�امت 
الط�الب  الت�ي تدع�م اس�تيعاب  للم�واد  الرئيس�ية 
املش�اركني  للمع�ارف، ومطالب�ة  العمي�ق  وفهمه�م 
بالعم�ل يف جمموع�ات لتصمي�م وح�دة ع�رب ش�بكة 
اإلنرتنت تدعم استيعاب الطالب للمفاهيم الرئيسية 

وتطوير املهارات ذات الصلة يف جمال التخصص.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة الثالثة
طرق التدريس

حل املشكالت املعقدة: تتضمن طرق التدريس املرتبطة هبذا املنهج أنامط التعلم 
التعاونية القائمة عىل طرح املشكالت وتلك القائمة عىل إقامة املرشوعات، ويف 
الدراسية  املوضوعات  أحد  استكشاف  الطالب  يستطيع  التعليمية  األنامط  هذه 
حلول  إجياد  يف  الدراسية  املواد  من  املستنبطة  معرفتهم  من  واالستفادة  بعمق 

للتساؤالت والقضايا واملشكالت اليومية التي تتسم بالتعقيد.

يف هذا النهج، يرتكز أسلوب التدريس عىل الطالب 
تقديم  يف  املعلم  دور  ويتمثل  األول،  املقام  يف 
مهام  هيكلة  إىل  باإلضافة  بمهارة  املبارش  التوجيه 
ودعم  الطالب  استيعاب  وتوجيه  املشكالت  حل 
مرشوعات الطالب القائمة عىل التعاون. ويف ضوء 
باملهارات  املعلمون  يتسلح  أن  بد  ال  الدور،  هذا 
التي تساعد الطالب يف إنشاء وتنفيذ ومتابعة خطط 
املرشوعات وحلول املشكالت. باإلضافة إىل ذلك، 
تقييم  عملية  استخدام  إىل  املعلمون  هؤالء  حيتاج 
التعلم باعتبارها مبدًأ رئيسًيا لتوجيه أساليبهم املتبعة 

يف التدريس.

خالهلا  من  تستطيع  التي  الكيفية  توضيح  )أ(   -3
التعلم  وعملية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
تفكري  تدعم  أن  املرشوعات  عىل  القائمة  التعاونية 
الطالب والتفاعل االجتامعي هلم؛ إذ يصل الطالب 
لفهم املفاهيم والعمليات واملهارات األساسية للامدة 
احلياة  مشكالت  حل  يف  واستخدامها  الدراسية 

الواقعية.
3- )ب( حتديد املشكالت املعقدة السائدة يف احلياة 
بطريقة  هيكلتها  عىل  والعمل  إعدادها  أو  الواقعية 
تدمج املفاهيم األساسية للامدة الدراسية يف املشكالت 

وتكون أساًسا للمرشوعات اخلاصة بالطالب
اإلنرتنت  شبكة  عرب  املتاحة  املواد  تصميم  )ج(   -3
الرئيسية  للمفاهيم  العميق  الطالب  فهم  تدعم  التي 

وتوظيفها يف مشكالت احلياة الواقعية.
قاعات  وأنشطة  الوحدات  خطط  تصميم  )د(   -3
منطقية  التفكري يف  الطالب يف  لكي يشرتك  الدراسة 
ومناقشتها  الدراسية  للامدة  الرئيسية  املفاهيم 
يف  أقراهنم  مع  التعاون  أثناء  يف  منها  واالستفادة 
املعقدة  الواقعية  احلياة  مشكالت  وحل  ومتثيل  فهم 
عني  يف  املشكالت  هذه  حلول  وضع  إىل  باإلضافة 

االعتبار والتواصل بشأهنا.
وأنشطة  الوحدات  خلطط  هيكل  وضع  )ه�(   -3
متعددة  لألدوات  يمكن  حتى  الدراسة  قاعات 
األغراض والتطبيقات املرتبطة بامدة دراسية معينة أن 
تدعم الطالب يف تفكريهم بشأن املفاهيم والعمليات 
الرئيسية للامدة الدراسية ومناقشتهم هلا واستخدامها 

أثناء تعاوهنم مع أقراهنم يف حل املشكالت املعقدة.
عىل  القائمة  الوحدات  خطط  تنفيذ  )و(   -3
أثناء  التعاونية  الدراسة  قاعات  وأنشطة  املرشوعات 
بنجاح  مرشوعاهتم  استكامل  نحو  الطالب  إرشاد 

وحتقيق الفهم العميق للمفاهيم الرئيسية.

توضي�ح كي�ف أن اس�تخدام تكنولوجي�ا املعلومات 
واالتصاالت واألنواع املحددة من الربامج يمكن أن 
يدعم اس�تيعاب الطالب للمعرفة املستنبطة من املادة 
الدراسية واستخدامها، وكذلك توضيح الطرق التي 
يمكن هبا اس�تخدام ه�ذه التكنولوجيا يف دعم عملية 
التعلم القائمة عىل املرشوعات، وابتكار نامذج خمتلفة 

يف هذا الصدد والعمل عىل مناقشتها مثل ما ييل:
	•وض�ع تص�ور بأن أعض�اء فرق الط�الب يمثلون 
علامء يف جم�ال األحياء البحري�ة أو علامء متخصصني 
يف دراس�ة املحيط�ات مس�تخدمني ش�بكة الويب مع 
تطبيق املفاهيم املتعلقة هبذين املجالني يف حتديد طرق 

محاية نظم البيئة.
	•اس�تعانة ف�رق الط�الب يف إطار مادة الدراس�ات 
وتطبي�ق  التقديمي�ة  الع�روض  بربام�ج  االجتامعي�ة 
مفاهي�م احلكومة لتأييد إحدى القضايا التي ينارصها 

املجلس املحيل.
اشتامل أنشطة الطالب عىل أنشطة التعاون عن طريق 
املناقش�ات احلواري�ة املتاح�ة عرب ش�بكة اإلنرتنت أو 

التواصل الفعيل مع اخلرباء.
مناقشة اخلصائص التي تتصف هبا املشكالت الواقعية 
والت�ي تعم�ل ع�ىل توظيف املفاهي�م الرئيس�ية للامدة 
الدراس�ية، ودراس�ة أمثلة عىل هذه املشكالت، وقيام 
املش�اركني بتقديم أمثلة جديدة مثل احلاجة لتحس�ني 

إنتاجية املحاصيل أو التسويق ألحد املنتجات.
حتلي�ل امل�واد املتاحة ع�رب اإلنرتنت لتحديد الس�امت 
الط�الب  الت�ي تدع�م اس�تيعاب  للم�واد  الرئيس�ية 
املش�اركني  للمع�ارف، ومطالب�ة  العمي�ق  وفهمه�م 
بالعم�ل يف جمموع�ات لتصمي�م وح�دة ع�رب ش�بكة 
اإلنرتنت تدعم استيعاب الطالب للمفاهيم الرئيسية 

وتطوير املهارات ذات الصلة يف جمال التخصص.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

مناقش�ة خصائص األنش�طة التي تخُ�رشك الطالب يف 
عملية التعلم القائمة عىل املرشوعات، ودراس�ة أمثلة 
عىل مث�ل هذه األنش�طة، وتوجيه املش�اركني إلعداد 
وح�دات وأنش�طة تتعل�ق بمج�ال تصصه�م؛ مثل 
اس�تخدام مفاهي�م علم الفيزي�اء لتقوي�ة املنازل ضد 
الزالزل أو اس�تخدام الكسور يف الرياضيات إلجراء 

توزيع متساٍو للموارد املتاحة. 
مناقش�ة خصائص األنش�طة التي تعمل عىل توظيف 
األدوات والتطبيق�ات الرقمي�ة متع�ددة األغ�راض 
هب�دف مش�اركة الط�الب يف عملي�ة التعل�م القائمة 
ع�ىل املرشوع�ات، ودراس�ة األمثلة املتاح�ة عىل هذه 
األنش�طة واألدوات والتطبيق�ات، وقيام املش�اركني 
بإعداد ورشح الوح�دات املرتبطة بمجال تصصهم 
مثل اس�تخدام أس�اليب املحاكاة املعتمدة عىل أجهزة 
الكمبيوت�ر ومفاهي�م الدراس�ات االجتامعي�ة لفه�م 
العوام�ل والقوى الدافعة وراء توس�يع إحدى القرى 
الصغ�رية أو اس�تخدام جمموع�ة الربام�ج الرس�ومية 
لرشح األفكار التي تم التعبري عنها يف إحدى القصائد 

الشعرية.
الت�ي  واالس�رتاتيجيات  املعلم�ني  دور  مناقش�ة 
يس�تخدموهنا أثناء تنفيذ الوح�دات التعاونية القائمة 
ع�ىل املرشوعات، وقي�ام املش�اركني بتوضي�ح فائدة 
االس�رتاتيجيات واملص�ادر الرقمي�ة يف دع�م خط�وة 

تنفيذ وحداهتم.
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كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

مناقش�ة خصائص األنش�طة التي تخُ�رشك الطالب يف 
عملية التعلم القائمة عىل املرشوعات، ودراس�ة أمثلة 
عىل مث�ل هذه األنش�طة، وتوجيه املش�اركني إلعداد 
وح�دات وأنش�طة تتعل�ق بمج�ال تصصه�م؛ مثل 
اس�تخدام مفاهي�م علم الفيزي�اء لتقوي�ة املنازل ضد 
الزالزل أو اس�تخدام الكسور يف الرياضيات إلجراء 

توزيع متساٍو للموارد املتاحة. 
مناقش�ة خصائص األنش�طة التي تعمل عىل توظيف 
األدوات والتطبيق�ات الرقمي�ة متع�ددة األغ�راض 
هب�دف مش�اركة الط�الب يف عملي�ة التعل�م القائمة 
ع�ىل املرشوع�ات، ودراس�ة األمثلة املتاح�ة عىل هذه 
األنش�طة واألدوات والتطبيق�ات، وقيام املش�اركني 
بإعداد ورشح الوح�دات املرتبطة بمجال تصصهم 
مثل اس�تخدام أس�اليب املحاكاة املعتمدة عىل أجهزة 
الكمبيوت�ر ومفاهي�م الدراس�ات االجتامعي�ة لفه�م 
العوام�ل والقوى الدافعة وراء توس�يع إحدى القرى 
الصغ�رية أو اس�تخدام جمموع�ة الربام�ج الرس�ومية 
لرشح األفكار التي تم التعبري عنها يف إحدى القصائد 

الشعرية.
الت�ي  واالس�رتاتيجيات  املعلم�ني  دور  مناقش�ة 
يس�تخدموهنا أثناء تنفيذ الوح�دات التعاونية القائمة 
ع�ىل املرشوعات، وقي�ام املش�اركني بتوضي�ح فائدة 
االس�رتاتيجيات واملص�ادر الرقمي�ة يف دع�م خط�وة 

تنفيذ وحداهتم.



يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

اإلصدار الثاني من إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

52

يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

إطار عمل تنمية كفاءات املعلم
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كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة الرابعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يقومون  الرئيسية،  املفاهيم  الطالب  يفهم  لكي  املعقدة:  األدوات  استخدام 
دراستهم،  بمجال  املرتبطة  األغراض  متعددة  التكنولوجية  األدوات  بتوظيف 
أدوات  أو  العلوم  مادة  يف  الرقمية  املفاهيم  تصوير  أساليب  يستخدمون  كأن 
حتليل البيانات يف الرياضيات أو متثيل األدوار القائم عىل املحاكاة يف الدراسات 

االجتامعية.

عىل  االطالع  بحسن  يتسموا  أن  املعلمني  عىل  يتعني 
التطبيقات واألدوات املتنوعة املرتبطة بمواد دراسية 
بمرونة  استخدامها  عىل  قادرين  يكونوا  وأن  بعينها 
أو  املشكالت  حل  عىل  معتمدة  متنوعة  مواقف  يف 
عىل  ينبغي  كذلك،  املرشوعات.  طرح  عىل  معتمدة 
مصادر  استخدام  عىل  قادرين  يكونوا  أن  املعلمني 
يف  التعاون  عىل  الطالب  ملساعدة  االتصال  شبكة 
واالتصال  إليها  والوصول  املعلومات  استخدام 
املحددة  املشكالت  حتليل  هبدف  اخلارجيني  باخلرباء 
عىل  جيب  كذلك،  هلا.  حلول  إجياد  عىل  والعمل 
املعلمني أن يكونوا قادرين عىل استخدام تكنولوجيا 
خطط  ومتابعة  إعداد  يف  واالتصاالت  املعلومات 
أو  الطالب  من  بمجموعات  اخلاصة  املرشوعات 

بطالب فرديني.

4- )أ( تشغيل جمموعات الربامج متعددة األغراض 
العامة واملناسبة للامدة الدراسية التي ينهض املعلمون 
بتدريسها مثل تصوير املفاهيم رقمًيا وحتليل البيانات 
ومتثيل األدوار القائم عىل املحاكاة واملراجع املتوفرة 

عرب شبكة اإلنرتنت. 
دعاًم  وجدواها  الويب  مصادر  دقة  تقييم  )ب(   -4
املرتبطة  املرشوعات  عىل  القائمة  التعلم  لعملية 

باملجال الدرايس.
4- )ج( استخدام أدوات أو بيئة إنشاء لتصميم املواد 

املتاحة عرب شبكة اإلنرتنت.
برنامج  وكذلك  اتصال  شبكة  استخدام  )د(   -4
مناسب إلدارة ومتابعة وتقييم مدى تقدم املرشوعات 

املتعددة للطالب.
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  )ه�(   -4
واالتصاالت يف التواصل والتعاون فيام بني الطالب 
وأقراهنم واآلباء واملجتمع األكرب هبدف إثراء عملية 

تعلم الطالب.
4- )و( استخدام شبكة االتصال لدعم التعاون بني 

الطالب داخل قاعة الدراسة وخارجها.
4- )ز( استخدام حمركات البحث وقواعد البيانات 
اإلليكرتوين  والربيد  اإلنرتنت  شبكة  عرب  املتاحة 
إمتام  أجل  من  واملصادر  األفراد  عىل  للعثور 

املرشوعات التعاونية.

توضي�ح الفائ�دة من اس�تخدام جمموعة م�ن الربامج 
املش�اركني  وتوجي�ه  تصصه�م،  جم�ال  يف  املتنوع�ة 

الكتشاف وتوضيح عمل هذه الربامج.
مطالب�ة املش�اركني بالبح�ث داخ�ل مواق�ع الوي�ب 
والكتالوج�ات املتاح�ة لتحدي�د الربنام�ج املناس�ب 
لعملي�ة التعل�م القائم�ة ع�ىل املرشوع�ات يف جم�ال 
تصصه�م، وقي�ام املش�اركني بوضع معاي�ري التقييم 
وتربير اختياراهت�م بناًء عىل كفاءهتا بالنس�بة للغرض 

املقصود.
توضي�ح الفائ�دة م�ن اس�تخدام أدوات اإلنش�اء أو 
بيئة اإلنش�اء، وحث املش�اركني عىل العمل يف صورة 
جمموع�ات لتصميم إحدى وح�دات املنهج الدرايس 

عرب شبكة اإلنرتنت.
توضي�ح الفائ�دة م�ن اس�تخدام برام�ج املرشوعات 
القائم�ة عىل ش�بكة االتص�ال والتي تس�مح للمعلم 
بإدارة ومتابعة وتقيي�م مرشوعات الطالب، وتوجيه 
اخلاص�ة  املرشوع�ات  بيان�ات  إلدخ�ال  املش�اركني 

بطالهبم يف هذه الربامج.
مناقشة الفائدة من استخدام بيئات التعاون واالتصال 
املتاح�ة عرب ش�بكة اإلنرتنت من قب�ل املعلمني لدعم 
عملي�ة تعل�م الطالب، وح�ث املش�اركني عىل حفظ 
س�جالت لألداء ومش�اركة املواد املطبوعة وتوضيح 
أمثلة عىل تفاعالهتم التي تتم عرب ش�بكة اإلنرتنت يف 

هذا الصدد.
مناقشة الفائدة من استخدام بيئات التعاون واالتصال 
املتاحة عرب اإلنرتنت م�ن قبل الطالب لدعم عملهم 
يف املرشوع�ات التعاونية ولدع�م تعلمهم القائم عىل 
التعاون، مع قيام املش�اركني بحفظ س�جالت لألداء 
ومش�اركة املواد املطبوعة وتوضي�ح أمثلة لتفاعالت 

الطالب التي تتم عرب شبكة اإلنرتنت.
مناقشة الفائدة من استخدام حمركات البحث وقواعد 
البيان�ات املتاحة ع�رب اإلنرتنت والربي�د اإلليكرتوين 
يف العث�ور ع�ىل األف�راد واملص�ادر م�ن أج�ل إمت�ام 
املرشوع�ات التعاوني�ة، وتوجي�ه املش�اركني إلجراء 
باملنه�ج  املتعلق�ة  باملرشوع�ات  أبح�اث ذات صل�ة 
ال�درايس واالش�رتاك يف املرشوع�ات التعاوني�ة عرب 
ش�بكة اإلنرتنت، مع قيام املش�اركني بوضع خرباهتم 
يف عني االعتبار ومشاركتها مع اآلخرين ومناقشتها.



الت
صا

الت
 وا

ات
وم

ملعل
يا ا

وج
نول

تك
يف 

ني  
علم

 امل
ات

فاء
ة ك

مي
تن

ل 
عم

ار 
إط

53

ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة الرابعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يقومون  الرئيسية،  املفاهيم  الطالب  يفهم  لكي  املعقدة:  األدوات  استخدام 
دراستهم،  بمجال  املرتبطة  األغراض  متعددة  التكنولوجية  األدوات  بتوظيف 
أدوات  أو  العلوم  مادة  يف  الرقمية  املفاهيم  تصوير  أساليب  يستخدمون  كأن 
حتليل البيانات يف الرياضيات أو متثيل األدوار القائم عىل املحاكاة يف الدراسات 

االجتامعية.

عىل  االطالع  بحسن  يتسموا  أن  املعلمني  عىل  يتعني 
التطبيقات واألدوات املتنوعة املرتبطة بمواد دراسية 
بمرونة  استخدامها  عىل  قادرين  يكونوا  وأن  بعينها 
أو  املشكالت  حل  عىل  معتمدة  متنوعة  مواقف  يف 
عىل  ينبغي  كذلك،  املرشوعات.  طرح  عىل  معتمدة 
مصادر  استخدام  عىل  قادرين  يكونوا  أن  املعلمني 
يف  التعاون  عىل  الطالب  ملساعدة  االتصال  شبكة 
واالتصال  إليها  والوصول  املعلومات  استخدام 
املحددة  املشكالت  حتليل  هبدف  اخلارجيني  باخلرباء 
عىل  جيب  كذلك،  هلا.  حلول  إجياد  عىل  والعمل 
املعلمني أن يكونوا قادرين عىل استخدام تكنولوجيا 
خطط  ومتابعة  إعداد  يف  واالتصاالت  املعلومات 
أو  الطالب  من  بمجموعات  اخلاصة  املرشوعات 

بطالب فرديني.

4- )أ( تشغيل جمموعات الربامج متعددة األغراض 
العامة واملناسبة للامدة الدراسية التي ينهض املعلمون 
بتدريسها مثل تصوير املفاهيم رقمًيا وحتليل البيانات 
ومتثيل األدوار القائم عىل املحاكاة واملراجع املتوفرة 

عرب شبكة اإلنرتنت. 
دعاًم  وجدواها  الويب  مصادر  دقة  تقييم  )ب(   -4
املرتبطة  املرشوعات  عىل  القائمة  التعلم  لعملية 

باملجال الدرايس.
4- )ج( استخدام أدوات أو بيئة إنشاء لتصميم املواد 

املتاحة عرب شبكة اإلنرتنت.
برنامج  وكذلك  اتصال  شبكة  استخدام  )د(   -4
مناسب إلدارة ومتابعة وتقييم مدى تقدم املرشوعات 

املتعددة للطالب.
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  )ه�(   -4
واالتصاالت يف التواصل والتعاون فيام بني الطالب 
وأقراهنم واآلباء واملجتمع األكرب هبدف إثراء عملية 

تعلم الطالب.
4- )و( استخدام شبكة االتصال لدعم التعاون بني 

الطالب داخل قاعة الدراسة وخارجها.
4- )ز( استخدام حمركات البحث وقواعد البيانات 
اإلليكرتوين  والربيد  اإلنرتنت  شبكة  عرب  املتاحة 
إمتام  أجل  من  واملصادر  األفراد  عىل  للعثور 

املرشوعات التعاونية.

توضي�ح الفائ�دة من اس�تخدام جمموعة م�ن الربامج 
املش�اركني  وتوجي�ه  تصصه�م،  جم�ال  يف  املتنوع�ة 

الكتشاف وتوضيح عمل هذه الربامج.
مطالب�ة املش�اركني بالبح�ث داخ�ل مواق�ع الوي�ب 
والكتالوج�ات املتاح�ة لتحدي�د الربنام�ج املناس�ب 
لعملي�ة التعل�م القائم�ة ع�ىل املرشوع�ات يف جم�ال 
تصصه�م، وقي�ام املش�اركني بوضع معاي�ري التقييم 
وتربير اختياراهت�م بناًء عىل كفاءهتا بالنس�بة للغرض 

املقصود.
توضي�ح الفائ�دة م�ن اس�تخدام أدوات اإلنش�اء أو 
بيئة اإلنش�اء، وحث املش�اركني عىل العمل يف صورة 
جمموع�ات لتصميم إحدى وح�دات املنهج الدرايس 

عرب شبكة اإلنرتنت.
توضي�ح الفائ�دة م�ن اس�تخدام برام�ج املرشوعات 
القائم�ة عىل ش�بكة االتص�ال والتي تس�مح للمعلم 
بإدارة ومتابعة وتقيي�م مرشوعات الطالب، وتوجيه 
اخلاص�ة  املرشوع�ات  بيان�ات  إلدخ�ال  املش�اركني 

بطالهبم يف هذه الربامج.
مناقشة الفائدة من استخدام بيئات التعاون واالتصال 
املتاح�ة عرب ش�بكة اإلنرتنت من قب�ل املعلمني لدعم 
عملي�ة تعل�م الطالب، وح�ث املش�اركني عىل حفظ 
س�جالت لألداء ومش�اركة املواد املطبوعة وتوضيح 
أمثلة عىل تفاعالهتم التي تتم عرب ش�بكة اإلنرتنت يف 

هذا الصدد.
مناقشة الفائدة من استخدام بيئات التعاون واالتصال 
املتاحة عرب اإلنرتنت م�ن قبل الطالب لدعم عملهم 
يف املرشوع�ات التعاونية ولدع�م تعلمهم القائم عىل 
التعاون، مع قيام املش�اركني بحفظ س�جالت لألداء 
ومش�اركة املواد املطبوعة وتوضي�ح أمثلة لتفاعالت 

الطالب التي تتم عرب شبكة اإلنرتنت.
مناقشة الفائدة من استخدام حمركات البحث وقواعد 
البيان�ات املتاحة ع�رب اإلنرتنت والربي�د اإلليكرتوين 
يف العث�ور ع�ىل األف�راد واملص�ادر م�ن أج�ل إمت�ام 
املرشوع�ات التعاوني�ة، وتوجي�ه املش�اركني إلجراء 
باملنه�ج  املتعلق�ة  باملرشوع�ات  أبح�اث ذات صل�ة 
ال�درايس واالش�رتاك يف املرشوع�ات التعاوني�ة عرب 
ش�بكة اإلنرتنت، مع قيام املش�اركني بوضع خرباهتم 
يف عني االعتبار ومشاركتها مع اآلخرين ومناقشتها.
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

 الوحدة اخلامسة
التنظيم واإلدارة

الفصول  داخل  الدراسية  احلصص  تتسم  التعاونية:  باملجموعات  االستعانة 
وهياكل قاعات الدراسة بأهنا أكثر قابلة للتغري وخاصة يف ظل تنظيم الطالب يف 

جمموعات لفرتات زمنية ممتدة من الوقت.

إنشاء  عىل  قادرين  يكونوا  أن  املعلمني  عىل  يتعني 
ظل  ويف  الدراسة.  قاعات  داخل  مرنة  تعلم  بيئات 
قادرين  يكونوا  أن  املعلمني  عىل  جيب  البيئات،  هذه 
عىل توظيف األنشطة التي تركز عىل الطالب وتطبيق 

التكنولوجيا لدعم التعاون بني الطالب.

5- )أ( وضع وتنظيم أجهزة الكمبيوتر وغريها من 
املصادر الرقمية داخل قاعة الدراسة بحيث يتم دعم 
بني  االجتامعية  والتفاعالت  التعلم  أنشطة  وتعزيز 

الطالب.
للطالب  املقدمة  التعلم  أنشطة  إدارة  )ب(   -5
تعزيزها  تم  بيئة  داخل  املرشوعات  عىل  والقائمة 

بمصادر التكنولوجيا.

دراس�ة ومناقش�ة الرتتيب�ات املختلفة اخلاص�ة بقاعة 
الدراس�ة في�ام يتعلق بأجه�زة الكمبيوت�ر وغريها من 
املص�ادر الرقمية يف ضوء الس�بل الت�ي تدعم هبا هذه 
أو  بينه�م  والتفاع�ل  الط�الب  مش�اركة  الرتتيب�ات 
تثبطهام، ومطالبة املشاركني بوضع الرتتيبات اخلاصة 
بمصادر قاعات الدراس�ة ومناقشة األساس املنطقي 

هلذه الرتتيبات.
مناقش�ة ط�رق إدارة أنش�طة الط�الب املعتم�دة ع�ىل 
امل�رشوع وقي�ام  ف�رتة عم�ل  أثن�اء  التكنولوجي�ا يف 
املش�اركني بمناقش�ة خطط وحداهتم يف ضوء ترتيب 
قاع�ة الدراس�ة م�ع الرتكي�ز ع�ىل مزاي�ا ومس�اوئ 

اإلعدادات املتعددة.

الوحدة السادسة 
التعلم املهني

املهني  للتعلم  بالنسبة  املنهج  يثمر عنها هذا  التي  النتائج  اإلدارة والتوجيه: تركز 
الطالب  توجيه  املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيا  استخدام  للمعلمني عىل 
وإرشادهم خالل تناوهلم للمشكالت املعقدة فضاًل عن القدرة عىل إدارة بيئات 

التعلم املتغرية.

املهارات  من  لدهيم  يكون  أن  املعلمني  عىل  يتعني 
املرشوعات  وإدارة  إنشاء  من  يمكنهم  ما  واملعرفة 
املعقدة والتعاون مع غريهم من املعلمني واالستفادة 
املعلومات  إىل  الوصول  يف  االتصال  شبكات  من 
عملية  دعم  هبدف  اخلارجيني  واخلرباء  والزمالء 

التعلم املهني هلم.

6- )أ( استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أجل  من  ومشاركتها  املتاحة  املصادر  إىل  للوصول 

دعم أنشطة التعلم املهني اخلاصة باملعلمني.
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  )ب(   -6
اخلارجيني  اخلرباء  إىل  للوصول  واالتصاالت 
وعملية  املعلمني  أنشطة  لدعم  التعلم  وجمتمعات 

التعلم املهني اخلاصة هبم.
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  )ج(   -6
وإدارهتا  املعلومات  عن  للبحث  واالتصاالت 
وحتليلها والعمل عىل توظيفها وتقييمها حتى يمكن 

استخدامها لدعم عملية التعلم املهني للمعلمني.

واملص�ادر  للمعلوم�ات  املتع�ددة  املص�ادر  مناقش�ة 
األخ�رى املتاح�ة عرب ش�بكة اإلنرتنت والت�ي يمكن 
اس�تخدامها لدعم التعلم املهني، وتوجيه املش�اركني 
إلج�راء األبحاث عرب اإلنرتنت عن املواد التي تدعم 
أهداف التعلم املهني ومش�اركتها ومناقشة نتائج هذه 

األبحاث واخلطط من أجل تنفيذها.
مناقشة املصادر املتعددة للخرباء واملجتمعات املتاحة 
ع�رب اإلنرتنت والت�ي يمكن أن تدع�م التعلم املهني، 
ومطالبة املش�اركني بإجراء أبحاث عرب اإلنرتنت عن 
هؤالء اخلرباء وهذه املجتمعات والتواصل مع اخلرباء 
واالش�رتاك يف املجتمعات ثم مشاركة ومناقشة نتائج 

هذه األنشطة.
مناقش�ة أمهي�ة تطوير مه�ارات إدارة املعرف�ة املرتبطة 
اإلنرتن�ت  ش�بكة  ع�رب  املتاح�ة  املص�ادر  بتحلي�ل 
وتوظيفه�ا لك�ي تكون حم�ل تطبيق وتقيي�م جودهتا، 
وحث املش�اركني عىل وصف ومناقشة وعرض أمثلة 

عىل هذه التطبيقات يف هذا الشأن.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

 الوحدة اخلامسة
التنظيم واإلدارة

الفصول  داخل  الدراسية  احلصص  تتسم  التعاونية:  باملجموعات  االستعانة 
وهياكل قاعات الدراسة بأهنا أكثر قابلة للتغري وخاصة يف ظل تنظيم الطالب يف 

جمموعات لفرتات زمنية ممتدة من الوقت.

إنشاء  عىل  قادرين  يكونوا  أن  املعلمني  عىل  يتعني 
ظل  ويف  الدراسة.  قاعات  داخل  مرنة  تعلم  بيئات 
قادرين  يكونوا  أن  املعلمني  عىل  جيب  البيئات،  هذه 
عىل توظيف األنشطة التي تركز عىل الطالب وتطبيق 

التكنولوجيا لدعم التعاون بني الطالب.

5- )أ( وضع وتنظيم أجهزة الكمبيوتر وغريها من 
املصادر الرقمية داخل قاعة الدراسة بحيث يتم دعم 
بني  االجتامعية  والتفاعالت  التعلم  أنشطة  وتعزيز 

الطالب.
للطالب  املقدمة  التعلم  أنشطة  إدارة  )ب(   -5
تعزيزها  تم  بيئة  داخل  املرشوعات  عىل  والقائمة 

بمصادر التكنولوجيا.

دراس�ة ومناقش�ة الرتتيب�ات املختلفة اخلاص�ة بقاعة 
الدراس�ة في�ام يتعلق بأجه�زة الكمبيوت�ر وغريها من 
املص�ادر الرقمية يف ضوء الس�بل الت�ي تدعم هبا هذه 
أو  بينه�م  والتفاع�ل  الط�الب  مش�اركة  الرتتيب�ات 
تثبطهام، ومطالبة املشاركني بوضع الرتتيبات اخلاصة 
بمصادر قاعات الدراس�ة ومناقشة األساس املنطقي 

هلذه الرتتيبات.
مناقش�ة ط�رق إدارة أنش�طة الط�الب املعتم�دة ع�ىل 
امل�رشوع وقي�ام  ف�رتة عم�ل  أثن�اء  التكنولوجي�ا يف 
املش�اركني بمناقش�ة خطط وحداهتم يف ضوء ترتيب 
قاع�ة الدراس�ة م�ع الرتكي�ز ع�ىل مزاي�ا ومس�اوئ 

اإلعدادات املتعددة.

الوحدة السادسة 
التعلم املهني

املهني  للتعلم  بالنسبة  املنهج  يثمر عنها هذا  التي  النتائج  اإلدارة والتوجيه: تركز 
الطالب  توجيه  املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيا  استخدام  للمعلمني عىل 
وإرشادهم خالل تناوهلم للمشكالت املعقدة فضاًل عن القدرة عىل إدارة بيئات 

التعلم املتغرية.

املهارات  من  لدهيم  يكون  أن  املعلمني  عىل  يتعني 
املرشوعات  وإدارة  إنشاء  من  يمكنهم  ما  واملعرفة 
املعقدة والتعاون مع غريهم من املعلمني واالستفادة 
املعلومات  إىل  الوصول  يف  االتصال  شبكات  من 
عملية  دعم  هبدف  اخلارجيني  واخلرباء  والزمالء 

التعلم املهني هلم.

6- )أ( استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أجل  من  ومشاركتها  املتاحة  املصادر  إىل  للوصول 

دعم أنشطة التعلم املهني اخلاصة باملعلمني.
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  )ب(   -6
اخلارجيني  اخلرباء  إىل  للوصول  واالتصاالت 
وعملية  املعلمني  أنشطة  لدعم  التعلم  وجمتمعات 

التعلم املهني اخلاصة هبم.
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  )ج(   -6
وإدارهتا  املعلومات  عن  للبحث  واالتصاالت 
وحتليلها والعمل عىل توظيفها وتقييمها حتى يمكن 

استخدامها لدعم عملية التعلم املهني للمعلمني.

واملص�ادر  للمعلوم�ات  املتع�ددة  املص�ادر  مناقش�ة 
األخ�رى املتاح�ة عرب ش�بكة اإلنرتنت والت�ي يمكن 
اس�تخدامها لدعم التعلم املهني، وتوجيه املش�اركني 
إلج�راء األبحاث عرب اإلنرتنت عن املواد التي تدعم 
أهداف التعلم املهني ومش�اركتها ومناقشة نتائج هذه 

األبحاث واخلطط من أجل تنفيذها.
مناقشة املصادر املتعددة للخرباء واملجتمعات املتاحة 
ع�رب اإلنرتنت والت�ي يمكن أن تدع�م التعلم املهني، 
ومطالبة املش�اركني بإجراء أبحاث عرب اإلنرتنت عن 
هؤالء اخلرباء وهذه املجتمعات والتواصل مع اخلرباء 
واالش�رتاك يف املجتمعات ثم مشاركة ومناقشة نتائج 

هذه األنشطة.
مناقش�ة أمهي�ة تطوير مه�ارات إدارة املعرف�ة املرتبطة 
اإلنرتن�ت  ش�بكة  ع�رب  املتاح�ة  املص�ادر  بتحلي�ل 
وتوظيفه�ا لك�ي تكون حم�ل تطبيق وتقيي�م جودهتا، 
وحث املش�اركني عىل وصف ومناقشة وعرض أمثلة 

عىل هذه التطبيقات يف هذا الشأن.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

بناء املعرفة
يتمثل هدف السياسة التعليمية هلذا املنهج يف زيادة اإلنتاجية عن طريق إعداد أفراد القوة العاملة بالشكل الذي 

يمكنهم من املشاركة يف بناء املعرفة والتنمية االجتامعية والثقافية واالستفادة من ذلك بشكل مستمر.

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة األوىل

استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

التدريس  هيئة  أعضاء  يشارك  املنهج،  هلذا  وفًقا  التعليمية:  السياسة  حتديث 

إصالح  لسياسة  املستمر  التطوير  عملية  يف  نشط  بشكل  باملدرسة  والعاملون 

التعليم.

السياسات  أهداف  املعلمون  يستوعب  أن  جيب 

عىل  القدرة  لدهيم  تكون  وأن  الوطنية  التعليمية 

التعليم  إصالح  سياسات  مناقشة  يف  املسامهة 

تطبيق  إىل  هتدف  التي  الربامج  تصميم  يف  واملشاركة 

هذه السياسات وتنفيذها ومراجعتها.

إصالح  برامج  وتعديل  وتنفيذ  تصميم  )أ(   -1

التعليم التي تقام عىل مستوى املدارس والتي هتدف 

الوطنية  السياسات  من  رئيسية  عنارص  تطبيق  إىل 

إلصالح التعليم.

مناقشة أهداف السياس�ات الوطنية إلصالح التعليم 

وطرق تطبيق هذه السياس�ات يف الربامج املقامة عىل 

مس�توى امل�دارس، وقي�ام املش�اركني بتش�كيل فرق 

للعم�ل اجلامع�ي تق�وم بتصمي�م أح�د ه�ذه الربامج 

والذي هيدف إىل تطبيق أحد عنارص السياسة الوطنية 

إلصالح التعليم، وتوجيه املشاركني  إىل تنفيذ املرحلة 

األوىل م�ن ه�ذا الربنامج وتقييمهم للتق�دم الذي تم 

إح�رازه وتبادهل�م اآلراء ح�ول التحدي�ات التي متت 

مواجهته�ا واالس�رتاتيجيات املقرتح�ة للتغل�ب عىل 

هذه التحديات.
الوحدة الثانية 

املنهج الدرايس والتقييم

اكتساب مهارات املجتمع املعريف: وفًقا هلذا املنهج، يمتد املنهج الدرايس إىل ما هو 

أبعد من جمرد الرتكيز عىل املعرفة املستنبطة من املواد الدراسية لكي يشمل بشكل 

واضح ورصيح مهارات املجتمع املبني عىل املعرفة مثل مهارات حل املشكالت 

يف  الطالب  سيكون  كذلك،  النقدي.  والتفكري  والتعاون  التواصل  ومهارات 

التعلم اخلاصة هبم. ويعد  القدرة عىل حتديد أهداف وخطط  اكتساب  حاجة إىل 

التقييم يف حد ذاته جزًءا من هذه العملية حيث يتعني عىل الطالب أن تكون لدهيم 

القدرة عىل تقييم مدى جودة أعامهلم وأعامل اآلخرين.

التطوير  بجوانب  علم  عىل  املعلمون  يكون  أن  جيب 

املعقدة يف شخصية الفرد مثل تطوير اجلوانب املعرفية 

معرفة  عليهم  يتعني  كذلك،  والبدنية.  والوجدانية 

فرصة  أفضل  للطالب  تتيح  التي  والظروف  الطرق 

التي  الصعوبات  املعلمون  يتوقع  أن  وجيب  للتعلم 

القدرة  لدهيم  وتكون  الطالب  يواجهها  أن  يمكن 

عىل االستجابة هلا بفاعلية. وجيب أن يتمتع املعلمون 

باملهارات املطلوبة لدعم هذه العمليات املعقدة.

أن  هبا  يمكن  التي  الكيفية  ومناقشة  حتديد  )أ(   -2

ويقومون  املعقدة  املعرفية  املهارات  الطالب  يتعلم 

املشكالت  وحل  املعلومات  إدارة  مثل  بتطبيقها 

والتعاون والتفكري النقدي.

مناقش�ة خصائص العمليات املعق�دة للتفكري املعريف 

وكيفي�ة اكتس�اب الط�الب الق�درة ع�ىل القي�ام هبذه 

العملي�ات وتطبيقه�ا، وتوجي�ه املش�اركني لتحدي�د 

وقي�ام  عمله�م،  يف  امله�ارات  ه�ذه  اس�تخدامات 

املش�اركني بالدم�ج املب�ارش والتطبيق ملا تم  اكتس�ابه 

م�ن مهارة أو أكثر من هذه املهارات يف خطة الدرس، 

مع مراعاة املش�اركني لتطبيق خطة الدرس املوضوعة 

وتقديم مقرتحاهتم إلجراء بعض التحسينات عليها. 

مناقش�ة خصائ�ص مه�ارات البح�ث الفع�ال ع�ن 

املعلوم�ات وإدارة املعلوم�ات وكيفي�ة دع�م أنش�طة 

املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  ع�ىل  املعتم�دة  التعل�م 

واالتصاالت لتنمية هذه املهارات وتطبيقها، وتوجيه 

املشاركني لعرض أمثلة عىل هذه األنشطة.

االس�تداليل  التفك�ري  مه�ارات  خصائ�ص  مناقش�ة 

دع�م  كيفي�ة  ومناقش�ة  املعرف�ة،  وبن�اء  والتخطي�ط 

أنش�طة التعل�م املعتمدة ع�ىل تكنولوجي�ا املعلومات 

واالتص�االت هل�ذه امله�ارات، ومطالب�ة املش�اركني 

اآلراء  وتب�ادل  األنش�طة  ه�ذه  ع�ىل  أمثل�ة  بتقدي�م 

حوهلا، وتقييم املش�اركني لوحدات الدراسة وعرض 

مقرتحاهتم بشأن إضافة مصادر أخرى.
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كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة األوىل

استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

التدريس  هيئة  أعضاء  يشارك  املنهج،  هلذا  وفًقا  التعليمية:  السياسة  حتديث 

إصالح  لسياسة  املستمر  التطوير  عملية  يف  نشط  بشكل  باملدرسة  والعاملون 

التعليم.

السياسات  أهداف  املعلمون  يستوعب  أن  جيب 

عىل  القدرة  لدهيم  تكون  وأن  الوطنية  التعليمية 

التعليم  إصالح  سياسات  مناقشة  يف  املسامهة 

تطبيق  إىل  هتدف  التي  الربامج  تصميم  يف  واملشاركة 

هذه السياسات وتنفيذها ومراجعتها.

إصالح  برامج  وتعديل  وتنفيذ  تصميم  )أ(   -1

التعليم التي تقام عىل مستوى املدارس والتي هتدف 

الوطنية  السياسات  من  رئيسية  عنارص  تطبيق  إىل 

إلصالح التعليم.

مناقشة أهداف السياس�ات الوطنية إلصالح التعليم 

وطرق تطبيق هذه السياس�ات يف الربامج املقامة عىل 

مس�توى امل�دارس، وقي�ام املش�اركني بتش�كيل فرق 

للعم�ل اجلامع�ي تق�وم بتصمي�م أح�د ه�ذه الربامج 

والذي هيدف إىل تطبيق أحد عنارص السياسة الوطنية 

إلصالح التعليم، وتوجيه املشاركني  إىل تنفيذ املرحلة 

األوىل م�ن ه�ذا الربنامج وتقييمهم للتق�دم الذي تم 

إح�رازه وتبادهل�م اآلراء ح�ول التحدي�ات التي متت 

مواجهته�ا واالس�رتاتيجيات املقرتح�ة للتغل�ب عىل 

هذه التحديات.
الوحدة الثانية 

املنهج الدرايس والتقييم

اكتساب مهارات املجتمع املعريف: وفًقا هلذا املنهج، يمتد املنهج الدرايس إىل ما هو 

أبعد من جمرد الرتكيز عىل املعرفة املستنبطة من املواد الدراسية لكي يشمل بشكل 

واضح ورصيح مهارات املجتمع املبني عىل املعرفة مثل مهارات حل املشكالت 

يف  الطالب  سيكون  كذلك،  النقدي.  والتفكري  والتعاون  التواصل  ومهارات 

التعلم اخلاصة هبم. ويعد  القدرة عىل حتديد أهداف وخطط  اكتساب  حاجة إىل 

التقييم يف حد ذاته جزًءا من هذه العملية حيث يتعني عىل الطالب أن تكون لدهيم 

القدرة عىل تقييم مدى جودة أعامهلم وأعامل اآلخرين.

التطوير  بجوانب  علم  عىل  املعلمون  يكون  أن  جيب 

املعقدة يف شخصية الفرد مثل تطوير اجلوانب املعرفية 

معرفة  عليهم  يتعني  كذلك،  والبدنية.  والوجدانية 

فرصة  أفضل  للطالب  تتيح  التي  والظروف  الطرق 

التي  الصعوبات  املعلمون  يتوقع  أن  وجيب  للتعلم 

القدرة  لدهيم  وتكون  الطالب  يواجهها  أن  يمكن 

عىل االستجابة هلا بفاعلية. وجيب أن يتمتع املعلمون 

باملهارات املطلوبة لدعم هذه العمليات املعقدة.

أن  هبا  يمكن  التي  الكيفية  ومناقشة  حتديد  )أ(   -2

ويقومون  املعقدة  املعرفية  املهارات  الطالب  يتعلم 

املشكالت  وحل  املعلومات  إدارة  مثل  بتطبيقها 

والتعاون والتفكري النقدي.

مناقش�ة خصائص العمليات املعق�دة للتفكري املعريف 

وكيفي�ة اكتس�اب الط�الب الق�درة ع�ىل القي�ام هبذه 

العملي�ات وتطبيقه�ا، وتوجي�ه املش�اركني لتحدي�د 

وقي�ام  عمله�م،  يف  امله�ارات  ه�ذه  اس�تخدامات 

املش�اركني بالدم�ج املب�ارش والتطبيق ملا تم  اكتس�ابه 

م�ن مهارة أو أكثر من هذه املهارات يف خطة الدرس، 

مع مراعاة املش�اركني لتطبيق خطة الدرس املوضوعة 

وتقديم مقرتحاهتم إلجراء بعض التحسينات عليها. 

مناقش�ة خصائ�ص مه�ارات البح�ث الفع�ال ع�ن 

املعلوم�ات وإدارة املعلوم�ات وكيفي�ة دع�م أنش�طة 

املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  ع�ىل  املعتم�دة  التعل�م 

واالتصاالت لتنمية هذه املهارات وتطبيقها، وتوجيه 

املشاركني لعرض أمثلة عىل هذه األنشطة.

االس�تداليل  التفك�ري  مه�ارات  خصائ�ص  مناقش�ة 

دع�م  كيفي�ة  ومناقش�ة  املعرف�ة،  وبن�اء  والتخطي�ط 

أنش�طة التعل�م املعتمدة ع�ىل تكنولوجي�ا املعلومات 

واالتص�االت هل�ذه امله�ارات، ومطالب�ة املش�اركني 

اآلراء  وتب�ادل  األنش�طة  ه�ذه  ع�ىل  أمثل�ة  بتقدي�م 

حوهلا، وتقييم املش�اركني لوحدات الدراسة وعرض 

مقرتحاهتم بشأن إضافة مصادر أخرى.
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كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

والتع�اون  االتص�ال  مه�ارات  خصائ�ص  مناقش�ة 

وكيفي�ة دعم أنش�طة التعل�م املعتمدة عىل اس�تخدام 

التكنولوجيا هلذه املهارات، وقيام املش�اركني بعرض 

أمثل�ة عىل هذه األنش�طة، وتوجيه املش�اركني بتقديم 

نم�وذج عىل االتص�ال والتعاون الفعال�ني من خالل 

املشاركة يف جمتمعات التعلم املهني االفرتاضية. 

مناقش�ة خصائ�ص مه�ارات تقييم ال�ذات واألقران 

ومعاي�ري التقيي�م املعتم�د ع�ىل املعرف�ة واألداء الت�ي 

تس�تخدم لتقييم الفرد  ملستوى تعلمه ومستوى تعلم 

اآلخرين، وحث املشاركني عىل عرض أمثلة عىل هذه 

األنش�طة واملعايري وتقييمها، وقيام املشاركني بتطوير 

معايري التقيي�م املعتمد عىل املعرفة واألداء التي تعمل 

عىل زي�ادة التوقعات اخلاصة بالتوس�ع واالس�تمرار 

يف تعل�م مه�ارات ومفاهي�م املوضوعات الدراس�ية 

األساس�ية وتل�ك اخلاص�ة بتكنولوجي�ا املعلوم�ات 

التقني�ات  دم�ج  خ�الل  م�ن  وذل�ك  واالتص�االت 

التكنولوجية اجلديدة. 

الوحدة الثالثة

طرق التدريس

اإلدارة الذاتية للطالب: يقوم الطالب بالعمل يف جمتمع تعلم يشاركون فيه بشكل 

مستمر يف إعداد منتجات معرفية ويف تعزيز معرفتهم ومهاراهتم اخلاصة ومعرفة 

ومهارات كل واحد منهم.

نموذج  تقديم  يف  املنهج  هذا  يف  املعلمني  دور  يتمثل 

وهتيئة  وتصميم  التعلم  لعمليات  ورصيح  واضح 

التي  املهارات  بتطبيق  الطالب  فيها  يقوم  مواقف 

قاموا بتطويرها.

ملهاراهتم  ورصيح  واضح  نموذج  تقديم  )أ(   -3

وحل  االستداليل  بالتفكري  املتعلقة  اخلاصة 

أثناء تدريسهم للطالب. املعرفة يف  املشكالت وبناء 

عرب  طرحها  يمكن  وأنشطة  مواد  تصميم  )ب(   -3

شبكة اإلنرتنت هتدف إىل تعاون الطالب مع بعضهم 

أو  األبحاث  وإجراء  املشكالت  حل  يف  البعض 

تصميم املنتجات الفنية.

خطط  تصميم  يف  الطالب  مساعدة  )ج(   -3

هلم  يتيح  الذي  بالشكل  واألنشطة  املرشوعات 

الفرصة للتعاون يف حل املشكالت وإجراء األبحاث 

أو تصميم املنتجات الفنية. 

الوسائط  إنتاج  دمج  يف  الطالب  مساعدة  )د(   -3

الويب وتقنيات  اإلنشاء عىل شبكة  املتعددة وبرامج 

بطرق  بتنفيذها  يقومون  التي  املرشوعات  يف  النرش 

للمعرفة وتواصلهم مع  املستمر  بنائهم  تدعم عملية 

جمموعات أخرى. 

وإبداء  ملًيا  التفكري  يف  الطالب  مساعدة  )ه�(   -3

الرأي يف عملية تعلمهم. 

توجي�ه املش�اركني لالعت�امد ع�ىل مناقش�ة مهاراهت�م 

املعرفي�ة يف توضيح اس�تخدام هذه امله�ارات يف حل 

املش�كالت الت�ي يواجهوهن�ا يف جم�االت تصصهم، 

ح�ول  زمالئه�م  م�ع  اآلراء  املش�اركني  وتب�ادل 

اس�رتاتيجياهتم وطرقه�م يف ح�ل املش�كالت وبن�اء 

املعرفة اجلديدة.

مناقشة خصائص املواد املطروحة عىل شبكة اإلنرتنت 

التي تدعم الطالب يف تصميم وتطيط أنشطة التعلم 

اخلاصة هبم، وتوجيه املش�اركني لتشكيل فرق للعمل 

اجلامع�ي إلع�داد م�واد يمك�ن طرحه�ا ع�ىل ش�بكة 

بتقدي�م  املش�اركني  ومطالب�ة  وتقييمه�ا،  اإلنرتن�ت 

نم�وذج حلل املش�كالت وإج�راء األبح�اث وتقديم 

امله�ارات اجلدي�دة القائم�ة ع�ىل التعاون عرب ش�بكة 

اإلنرتنت يف جمتمع التعلم املهني.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

والتع�اون  االتص�ال  مه�ارات  خصائ�ص  مناقش�ة 

وكيفي�ة دعم أنش�طة التعل�م املعتمدة عىل اس�تخدام 

التكنولوجيا هلذه املهارات، وقيام املش�اركني بعرض 

أمثل�ة عىل هذه األنش�طة، وتوجيه املش�اركني بتقديم 

نم�وذج عىل االتص�ال والتعاون الفعال�ني من خالل 

املشاركة يف جمتمعات التعلم املهني االفرتاضية. 

مناقش�ة خصائ�ص مه�ارات تقييم ال�ذات واألقران 

ومعاي�ري التقيي�م املعتم�د ع�ىل املعرف�ة واألداء الت�ي 

تس�تخدم لتقييم الفرد  ملستوى تعلمه ومستوى تعلم 

اآلخرين، وحث املشاركني عىل عرض أمثلة عىل هذه 

األنش�طة واملعايري وتقييمها، وقيام املشاركني بتطوير 

معايري التقيي�م املعتمد عىل املعرفة واألداء التي تعمل 

عىل زي�ادة التوقعات اخلاصة بالتوس�ع واالس�تمرار 

يف تعل�م مه�ارات ومفاهي�م املوضوعات الدراس�ية 

األساس�ية وتل�ك اخلاص�ة بتكنولوجي�ا املعلوم�ات 

التقني�ات  دم�ج  خ�الل  م�ن  وذل�ك  واالتص�االت 

التكنولوجية اجلديدة. 

الوحدة الثالثة

طرق التدريس

اإلدارة الذاتية للطالب: يقوم الطالب بالعمل يف جمتمع تعلم يشاركون فيه بشكل 

مستمر يف إعداد منتجات معرفية ويف تعزيز معرفتهم ومهاراهتم اخلاصة ومعرفة 

ومهارات كل واحد منهم.

نموذج  تقديم  يف  املنهج  هذا  يف  املعلمني  دور  يتمثل 

وهتيئة  وتصميم  التعلم  لعمليات  ورصيح  واضح 

التي  املهارات  بتطبيق  الطالب  فيها  يقوم  مواقف 

قاموا بتطويرها.

ملهاراهتم  ورصيح  واضح  نموذج  تقديم  )أ(   -3

وحل  االستداليل  بالتفكري  املتعلقة  اخلاصة 

أثناء تدريسهم للطالب. املعرفة يف  املشكالت وبناء 

عرب  طرحها  يمكن  وأنشطة  مواد  تصميم  )ب(   -3

شبكة اإلنرتنت هتدف إىل تعاون الطالب مع بعضهم 

أو  األبحاث  وإجراء  املشكالت  حل  يف  البعض 

تصميم املنتجات الفنية.

خطط  تصميم  يف  الطالب  مساعدة  )ج(   -3

هلم  يتيح  الذي  بالشكل  واألنشطة  املرشوعات 

الفرصة للتعاون يف حل املشكالت وإجراء األبحاث 

أو تصميم املنتجات الفنية. 

الوسائط  إنتاج  دمج  يف  الطالب  مساعدة  )د(   -3

الويب وتقنيات  اإلنشاء عىل شبكة  املتعددة وبرامج 

بطرق  بتنفيذها  يقومون  التي  املرشوعات  يف  النرش 

للمعرفة وتواصلهم مع  املستمر  بنائهم  تدعم عملية 

جمموعات أخرى. 

وإبداء  ملًيا  التفكري  يف  الطالب  مساعدة  )ه�(   -3

الرأي يف عملية تعلمهم. 

توجي�ه املش�اركني لالعت�امد ع�ىل مناقش�ة مهاراهت�م 

املعرفي�ة يف توضيح اس�تخدام هذه امله�ارات يف حل 

املش�كالت الت�ي يواجهوهن�ا يف جم�االت تصصهم، 

ح�ول  زمالئه�م  م�ع  اآلراء  املش�اركني  وتب�ادل 

اس�رتاتيجياهتم وطرقه�م يف ح�ل املش�كالت وبن�اء 

املعرفة اجلديدة.

مناقشة خصائص املواد املطروحة عىل شبكة اإلنرتنت 

التي تدعم الطالب يف تصميم وتطيط أنشطة التعلم 

اخلاصة هبم، وتوجيه املش�اركني لتشكيل فرق للعمل 

اجلامع�ي إلع�داد م�واد يمك�ن طرحه�ا ع�ىل ش�بكة 

بتقدي�م  املش�اركني  ومطالب�ة  وتقييمه�ا،  اإلنرتن�ت 

نم�وذج حلل املش�كالت وإج�راء األبح�اث وتقديم 

امله�ارات اجلدي�دة القائم�ة ع�ىل التعاون عرب ش�بكة 

اإلنرتنت يف جمتمع التعلم املهني.
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

مناقش�ة خصائص أنش�طة املعلم التي تدعم الطالب 

يف تصمي�م وتطي�ط أنش�طة التعل�م اخلاص�ة هب�م، 

وحث املش�اركني عىل عرض أمثلة عىل هذه األنشطة 

وتوضيحها.

مناقش�ة خصائص أنش�طة املعلم التي تدعم الطالب 

يف اس�تخدامهم للعديد من تقنيات اإلنتاج يف أنشطة 

التعلم اخلاصة هبم، وتوجيه املش�اركني لعرض أمثلة 

ع�ىل هذه األنش�طة، وتوضيح املش�اركني ألمثلة عىل 

إنتاج الوس�ائط املتعددة وبرامج اإلنش�اء عىل ش�بكة 

الط�اليب يف  الن�رش  الن�رش لدع�م  الوي�ب وتقني�ات 

جمتمعات التعلم املهني عرب شبكة اإلنرتنت. 

مناقش�ة خصائ�ص أنش�طة املعل�م التي تدع�م تعلم 

وع�رض  التأم�يل،  التفك�ري  ع�ىل  القائ�م  الط�الب 

املش�اركني لبعض األمثلة عىل هذه األنشطة وتبادهلم 

وجه�ات النظ�ر وتقييمهم أعامل اآلخري�ن يف جمتمع 

التعلم املهني. 

الوحدة الرابعة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املتصلة  األجهزة  من  العديد  استخدام  يتم  السائدة:  التكنولوجيا  من  االستفادة 

إنتاج  بيئة تعلم تعتمد عىل  الرقمية والبيئات اإلليكرتونية خللق  شبكًيا واملصادر 

املعرفة والتعلم التعاوين يف أي وقت ويف أي مكان.

يتعني عىل املعلمني أن تكون لدهيم القدرة عىل تصميم 

املعلومات  تكنولوجيا  عىل  تعتمد  معرفية  جمتمعات 

تكنولوجيا  باستخدام  يقوموا  وأن  واالتصاالت 

بناء  مهارات  تطوير  لدعم  واالتصاالت  املعلومات 

املتواصل  التعلم  الطالب وقدرهتم عىل  املعرفة لدى 

والتعلم القائم عىل التفكري التأميل.

إنتاج  ومصادر  أدوات  وظائف  وصف  )أ(   -4

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديد الغرض 

وإنتاج  تسجيل  )أجهزة  منها  كل  استخدام  من 

النرش  وبرامج  التحرير  وأدوات  املتعددة  الوسائط 

يف  واستخدامها  الويب(  مواقع  تصميم  وأدوات 

ببناء  اخلاصة  وتلك  اإلبداعية  الطالب  أنشطة  دعم 

املعرفة.

توضيح جمموعة متنوعة من برامج الكمبيوتر ومصادر 

اإلنت�اج الرقم�ي ورشح كيفية دعمها ومس�اعدهتا يف 

رفع مس�توى أنش�طة الطالب اخلاصة باإلبداع وبناء 

املعرف�ة، وتوجي�ه املش�اركني إىل حتلي�ل أمثل�ة حمددة 

ع�ىل اس�تخدام ه�ذه املص�ادر يف جم�االت تصصهم 

ورشح كيفي�ة دعم هذه املصادر لق�درة الطالب عىل 

االبت�كار وبن�اء املعرفة، واس�تخدام املش�اركني هلذه 

األدوات وتقييمها يف إحدى الوحدات التي يقومون 

بتصميمها بأنفسهم.
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

مناقش�ة خصائص أنش�طة املعلم التي تدعم الطالب 

يف تصمي�م وتطي�ط أنش�طة التعل�م اخلاص�ة هب�م، 

وحث املش�اركني عىل عرض أمثلة عىل هذه األنشطة 

وتوضيحها.

مناقش�ة خصائص أنش�طة املعلم التي تدعم الطالب 

يف اس�تخدامهم للعديد من تقنيات اإلنتاج يف أنشطة 

التعلم اخلاصة هبم، وتوجيه املش�اركني لعرض أمثلة 

ع�ىل هذه األنش�طة، وتوضيح املش�اركني ألمثلة عىل 

إنتاج الوس�ائط املتعددة وبرامج اإلنش�اء عىل ش�بكة 

الط�اليب يف  الن�رش  الن�رش لدع�م  الوي�ب وتقني�ات 

جمتمعات التعلم املهني عرب شبكة اإلنرتنت. 

مناقش�ة خصائ�ص أنش�طة املعل�م التي تدع�م تعلم 

وع�رض  التأم�يل،  التفك�ري  ع�ىل  القائ�م  الط�الب 

املش�اركني لبعض األمثلة عىل هذه األنشطة وتبادهلم 

وجه�ات النظ�ر وتقييمهم أعامل اآلخري�ن يف جمتمع 

التعلم املهني. 

الوحدة الرابعة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املتصلة  األجهزة  من  العديد  استخدام  يتم  السائدة:  التكنولوجيا  من  االستفادة 

إنتاج  بيئة تعلم تعتمد عىل  الرقمية والبيئات اإلليكرتونية خللق  شبكًيا واملصادر 

املعرفة والتعلم التعاوين يف أي وقت ويف أي مكان.

يتعني عىل املعلمني أن تكون لدهيم القدرة عىل تصميم 

املعلومات  تكنولوجيا  عىل  تعتمد  معرفية  جمتمعات 

تكنولوجيا  باستخدام  يقوموا  وأن  واالتصاالت 

بناء  مهارات  تطوير  لدعم  واالتصاالت  املعلومات 

املتواصل  التعلم  الطالب وقدرهتم عىل  املعرفة لدى 

والتعلم القائم عىل التفكري التأميل.

إنتاج  ومصادر  أدوات  وظائف  وصف  )أ(   -4

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديد الغرض 

وإنتاج  تسجيل  )أجهزة  منها  كل  استخدام  من 

النرش  وبرامج  التحرير  وأدوات  املتعددة  الوسائط 

يف  واستخدامها  الويب(  مواقع  تصميم  وأدوات 

ببناء  اخلاصة  وتلك  اإلبداعية  الطالب  أنشطة  دعم 

املعرفة.

توضيح جمموعة متنوعة من برامج الكمبيوتر ومصادر 

اإلنت�اج الرقم�ي ورشح كيفية دعمها ومس�اعدهتا يف 

رفع مس�توى أنش�طة الطالب اخلاصة باإلبداع وبناء 

املعرف�ة، وتوجي�ه املش�اركني إىل حتلي�ل أمثل�ة حمددة 

ع�ىل اس�تخدام ه�ذه املص�ادر يف جم�االت تصصهم 

ورشح كيفي�ة دعم هذه املصادر لق�درة الطالب عىل 

االبت�كار وبن�اء املعرفة، واس�تخدام املش�اركني هلذه 

األدوات وتقييمها يف إحدى الوحدات التي يقومون 

بتصميمها بأنفسهم.
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يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني  

إطار عمل تنمية كفاءات املعلم

ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة اخلامسة

التنظيم واإلدارة

حتويل املدارس إىل مؤسسات تعليمية: يتم حتويل املدارس إىل مؤسسات تعليمية 

يشارك فيها كل األفراد أصحاب األدوار الفعالة يف عملية التعلم.

عىل  القدرة  لدهيم  تكون  أن  املعلمني  عىل  ينبغي 

الدعم  وتقديم  الزمالء  تدريب  يف  قيادي  دور  أداء 

باعتبارها  ملدارسهم  رؤية  وضع  ويف  هلم  املتواصل 

املتواصل  والتعلم  اإلبداع  أنشطة  عىل  يعتمد  جمتمًعا 

التي يثرهيا ويدعمها استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

وتلك  االفرتاضية  البيئات  وظائف  وصف  )أ(   -5

من  الغرض  وحتديد  املعرفة  بناء  عىل  املعتمدة 

استخدامها، باإلضافة إىل االستعانة هبا لزيادة املعرفة 

وزيادة  الدراسية  املناهج  يف  املتضمنة  باملوضوعات 

القدرة عىل استيعاهبا وكذلك تطوير جمتمعات التعلم 

عرب شبكة اإلنرتنت ووجًها لوجه.

5- )ب( وصف وظائف أدوات التفكري والتخطيط 

عىل  عالوة  استخدامها،  من  الغرض  وحتديد 

وتطيط  تصميم  يف  الطالب  دعم  يف  هبا  االستعانة 

أنشطة التعلم اخلاصة هبم ومهارات التعلم املتواصل 

والتعلم القائم عىل التفكري التأميل.

توضي�ح جمموع�ة متنوع�ة م�ن البيئ�ات االفرتاضية 

وتل�ك القائمة عىل بن�اء املعرفة ووص�ف كيفية دعم 

ه�ذه البيئ�ات ملجتمع�ات تعل�م الط�الب، وتوجي�ه 

املش�اركني لتحلي�ل كيفي�ة اس�تخدام ن�امذج حم�ددة 

م�ن ه�ذه املص�ادر يف جم�االت تصصه�م، ومطالبة 

املشاركني بوصف كيفية دعم هذه البيئات ملجتمعات 

تعلم الطالب، وحث املش�اركني عىل اس�تخدام هذه 

البيئات يف وحدة من وحدات الدراس�ة التي يقومون 

بتصميمها ورشحهم ملدى فعاليتها. 

التخطي�ط  أدوات  م�ن  متنوع�ة  جمموع�ة  توضي�ح 

والتفك�ري ووصف كيفية دعم هذه األدوات لتصميم 

الط�الب وتطيطه�م ألنش�طة التعل�م اخلاص�ة هبم، 

وتوجي�ه املش�اركني لتحليل نامذج حمددة الس�تخدام 

ه�ذه املص�ادر يف جم�االت تصصه�م ورشح كيفي�ة 

دع�م هذه املص�ادر لتطوير التعلم املنظ�م الذايت لدى 

املش�اركني ع�ىل اس�تخدام ه�ذه  الط�الب، وح�ث 

األدوات يف إح�دى وح�دات الدراس�ة التي يقومون 

بتصميمها بأنفسهم وتقييم هذه األدوات. 
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة اخلامسة

التنظيم واإلدارة

حتويل املدارس إىل مؤسسات تعليمية: يتم حتويل املدارس إىل مؤسسات تعليمية 

يشارك فيها كل األفراد أصحاب األدوار الفعالة يف عملية التعلم.

عىل  القدرة  لدهيم  تكون  أن  املعلمني  عىل  ينبغي 

الدعم  وتقديم  الزمالء  تدريب  يف  قيادي  دور  أداء 

باعتبارها  ملدارسهم  رؤية  وضع  ويف  هلم  املتواصل 

املتواصل  والتعلم  اإلبداع  أنشطة  عىل  يعتمد  جمتمًعا 

التي يثرهيا ويدعمها استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

وتلك  االفرتاضية  البيئات  وظائف  وصف  )أ(   -5

من  الغرض  وحتديد  املعرفة  بناء  عىل  املعتمدة 

استخدامها، باإلضافة إىل االستعانة هبا لزيادة املعرفة 

وزيادة  الدراسية  املناهج  يف  املتضمنة  باملوضوعات 

القدرة عىل استيعاهبا وكذلك تطوير جمتمعات التعلم 

عرب شبكة اإلنرتنت ووجًها لوجه.

5- )ب( وصف وظائف أدوات التفكري والتخطيط 

عىل  عالوة  استخدامها،  من  الغرض  وحتديد 

وتطيط  تصميم  يف  الطالب  دعم  يف  هبا  االستعانة 

أنشطة التعلم اخلاصة هبم ومهارات التعلم املتواصل 

والتعلم القائم عىل التفكري التأميل.

توضي�ح جمموع�ة متنوع�ة م�ن البيئ�ات االفرتاضية 

وتل�ك القائمة عىل بن�اء املعرفة ووص�ف كيفية دعم 

ه�ذه البيئ�ات ملجتمع�ات تعل�م الط�الب، وتوجي�ه 

املش�اركني لتحلي�ل كيفي�ة اس�تخدام ن�امذج حم�ددة 

م�ن ه�ذه املص�ادر يف جم�االت تصصه�م، ومطالبة 

املشاركني بوصف كيفية دعم هذه البيئات ملجتمعات 

تعلم الطالب، وحث املش�اركني عىل اس�تخدام هذه 

البيئات يف وحدة من وحدات الدراس�ة التي يقومون 

بتصميمها ورشحهم ملدى فعاليتها. 

التخطي�ط  أدوات  م�ن  متنوع�ة  جمموع�ة  توضي�ح 

والتفك�ري ووصف كيفية دعم هذه األدوات لتصميم 

الط�الب وتطيطه�م ألنش�طة التعل�م اخلاص�ة هبم، 

وتوجي�ه املش�اركني لتحليل نامذج حمددة الس�تخدام 

ه�ذه املص�ادر يف جم�االت تصصه�م ورشح كيفي�ة 

دع�م هذه املص�ادر لتطوير التعلم املنظ�م الذايت لدى 

املش�اركني ع�ىل اس�تخدام ه�ذه  الط�الب، وح�ث 

األدوات يف إح�دى وح�دات الدراس�ة التي يقومون 

بتصميمها بأنفسهم وتقييم هذه األدوات. 
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة السادسة 

التعلم املهني 

يخُعترب املعلمون أنفسهم  تقديم املعلم كنموذج للمتعلم الفعال: من هذا املنطلق، 

يف  مستمرة  بصفة  يشاركون  معرفة  ومنتجي  الفائقة  باملهارة  يتمتعون  متعلمني 

إنتاج  التعليم هبدف  العملية اخلاصة بمجال  أنشطة اإلبداع وإجراء االختبارات 

معرفة جديدة تتعلق بأساليب التعلم وطرق التدريس.

القدرة  لدهيم  تكون  أن  املعلمني  عىل  يتعني  كذلك، 

إلجراء  والدعم  والتشجيع  والرغبة  والدافع 

تكنولوجيا  واستخدام  التعلم  ومواصلة  التجارب 

املعلومات واالتصاالت من أجل تأسيس جمتمعات 

تعلم مهني تعمل يف اجتاه بناء املعرفة.

6- )أ( أداء دور قيادي يف وضع رؤية للشكل الذي 

يمكن أن تكون عليه مدارسهم عند دمج تكنولوجيا 

الدراسية  املناهج  يف  واالتصاالت  املعلومات 

واألنشطة التي تتم داخل قاعة الدراسة. 

6- )ب( أداء دور رئييس يف دعم األنشطة اإلبداعية يف 

مدارسهم وتشجيع زمالئهم عىل التعلم املتواصل.

6- )ج( التقييم املستمر وإبداء الرأي حول أساليب 

التدريس املهنية لدعم حتديثها وحتسينها.

املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدام  )د(   -6

واالتصاالت للمشاركة يف املجتمعات املهنية وتبادل 

اآلراء ومناقشة أفضل أساليب التدريس.

مناقشة الطرق املتعددة التي يمكن من خالهلا أن تقوم 

امل�دارس بدمج تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت 

يف املنهج الدرايس واألنش�طة الت�ي تتم داخل حجرة 

الدراس�ة من أجل حتس�ني العملية التعليمية، وتوجيه 

املش�اركني لتصميم خطط التنفيذ التي س�يؤدون فيها 

دوًرا مه�اًم بالتع�اون م�ع زمالئه�م ومديرهي�م لدمج 

تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت يف مدارس�هم 

وتبادهلم اآلراء يف هذا الش�أن، وحث املش�اركني عىل 

التفك�ري يف طرق تطبيق هذه التط�ورات والتحديات 

التي ينبغي توقع ظهورها وطرق مواجهتها. 

مناقش�ة أن�واع الدع�م االجتامع�ي الت�ي حيت�اج إليها 

املتخصصون يف جمال التدريس للمش�اركة يف جماالت 

املش�اركني  ومطالب�ة  ودعمه�ا،  بامل�دارس  اإلب�داع 

بتصمي�م خطط التنفيذ التي س�يؤدون فيها دوًرا مهاًم 

بالتع�اون م�ع زمالئهم ومديرهيم إلنش�اء بيئة داعمة 

ألنش�طة اإلب�داع وتبادهل�م اآلراء يف ه�ذا الص�دد، 

وتوجي�ه املش�اركني لع�رض بعض االس�رتاتيجيات 

لتطبيق أدوات ومصادر اإلبداع يف مدارسهم. 

مناقش�ة أساليب التدريس املهنية التي تدعم عمليات 

اإلبداع والتطوير املستمر، ومطالبة املشاركني بعرض 

أمثلة من خرباهتم اخلاصة. 

مناقشة كيفية استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات 

واالتص�االت يف دع�م عملي�ات اإلب�داع والتطوي�ر 

املس�تمرة داخ�ل جمتمع�ات التعل�م املهن�ي، وتوجيه 

املش�اركني لعرض أمثل�ة هلذه األنش�طة املعتمدة عىل 

تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت م�ن خرباهتم 

اخلاصة.  
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ملحق )1(: وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو

كفاءات املعلمنيأهداف املنهج الدرايس
األهداف يتعني عىل  املعلمني أن يكونوا قادرين عىل 

ما ييل:

نامذج عىل أساليب التدريس 

)خمصصة إلعداد املعلمني أو التعلم املهني(

الوحدة السادسة 

التعلم املهني 

يخُعترب املعلمون أنفسهم  تقديم املعلم كنموذج للمتعلم الفعال: من هذا املنطلق، 

يف  مستمرة  بصفة  يشاركون  معرفة  ومنتجي  الفائقة  باملهارة  يتمتعون  متعلمني 

إنتاج  التعليم هبدف  العملية اخلاصة بمجال  أنشطة اإلبداع وإجراء االختبارات 

معرفة جديدة تتعلق بأساليب التعلم وطرق التدريس.

القدرة  لدهيم  تكون  أن  املعلمني  عىل  يتعني  كذلك، 

إلجراء  والدعم  والتشجيع  والرغبة  والدافع 

تكنولوجيا  واستخدام  التعلم  ومواصلة  التجارب 

املعلومات واالتصاالت من أجل تأسيس جمتمعات 

تعلم مهني تعمل يف اجتاه بناء املعرفة.

6- )أ( أداء دور قيادي يف وضع رؤية للشكل الذي 

يمكن أن تكون عليه مدارسهم عند دمج تكنولوجيا 

الدراسية  املناهج  يف  واالتصاالت  املعلومات 

واألنشطة التي تتم داخل قاعة الدراسة. 

6- )ب( أداء دور رئييس يف دعم األنشطة اإلبداعية يف 

مدارسهم وتشجيع زمالئهم عىل التعلم املتواصل.

6- )ج( التقييم املستمر وإبداء الرأي حول أساليب 

التدريس املهنية لدعم حتديثها وحتسينها.

املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدام  )د(   -6

واالتصاالت للمشاركة يف املجتمعات املهنية وتبادل 

اآلراء ومناقشة أفضل أساليب التدريس.

مناقشة الطرق املتعددة التي يمكن من خالهلا أن تقوم 

امل�دارس بدمج تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت 

يف املنهج الدرايس واألنش�طة الت�ي تتم داخل حجرة 

الدراس�ة من أجل حتس�ني العملية التعليمية، وتوجيه 

املش�اركني لتصميم خطط التنفيذ التي س�يؤدون فيها 

دوًرا مه�اًم بالتع�اون م�ع زمالئه�م ومديرهي�م لدمج 

تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت يف مدارس�هم 

وتبادهلم اآلراء يف هذا الش�أن، وحث املش�اركني عىل 

التفك�ري يف طرق تطبيق هذه التط�ورات والتحديات 

التي ينبغي توقع ظهورها وطرق مواجهتها. 

مناقش�ة أن�واع الدع�م االجتامع�ي الت�ي حيت�اج إليها 

املتخصصون يف جمال التدريس للمش�اركة يف جماالت 

املش�اركني  ومطالب�ة  ودعمه�ا،  بامل�دارس  اإلب�داع 

بتصمي�م خطط التنفيذ التي س�يؤدون فيها دوًرا مهاًم 

بالتع�اون م�ع زمالئهم ومديرهيم إلنش�اء بيئة داعمة 

ألنش�طة اإلب�داع وتبادهل�م اآلراء يف ه�ذا الص�دد، 

وتوجي�ه املش�اركني لع�رض بعض االس�رتاتيجيات 

لتطبيق أدوات ومصادر اإلبداع يف مدارسهم. 

مناقش�ة أساليب التدريس املهنية التي تدعم عمليات 

اإلبداع والتطوير املستمر، ومطالبة املشاركني بعرض 

أمثلة من خرباهتم اخلاصة. 

مناقشة كيفية استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات 

واالتص�االت يف دع�م عملي�ات اإلب�داع والتطوي�ر 

املس�تمرة داخ�ل جمتمع�ات التعل�م املهن�ي، وتوجيه 

املش�اركني لعرض أمثل�ة هلذه األنش�طة املعتمدة عىل 

تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت م�ن خرباهتم 

اخلاصة.  

 



ملحق )2(
ومواصفات  الدراسية  للمقررات  نامذج 

االختبار اخلاصة بمناهج إطار العمل
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ملحق )2(: نامذج للمقررات الدراسية ومواصفات االختبار اخلاصة بمناهج إطار العمل

حمو األمية التكنولوجية: منوذج للمقرر الدراسي

كيفية استخدام هذا املستند

بتنمية كفاءات  التعلم املهني اخلاصة بكل وحدة من وحدات إطار العمل اخلاص  يوضح هذا املستند مهام برامج 

املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن منظمة اليونسكو. وعىل الرغم من أن هذه املهام يتم تنفيذها 

يف إطار برامج التعلم املهني، فإهنا مرتبطة بشكل واضح باملهام التي يضطلع هبا املعلمون يف جمال عملهم. لذلك، فوصف 

املهمة يشري بشكل مرن إىل كل من برامج التعلم املهني وعملية التدريس.

هلذا، عىل سبيل املثال، فإن عبارة »إجراء النشاط املخطط له مع زميل من أجل التحقق من سري األمور بنجاح عند 

ممارسة النشاط مع الطالب« املدرجة يف القسم املوجود حتت عنوان »أفضل املامرسات« يف املهمة )5-3( يمكن أن تطبق 

فيام يتعلق بربنامج تعلم مهني أو بعملية التدريس. فعىل اجلهة التي تقدم برنامج التعلم املهني حتديد ما إذا كان الربنامج 

جيب أن يشتمل عىل إجراء النشاط املخطط له مع زميل بالفعل أم أنه سيتم االكتفاء بقيام الربنامج بلفت االنتباه إىل أمهية 

استشارة الزمالء من املعلمني عند القيام هبذا النوع من النشاط يف عملية التدريس اليومية.

إن القسم املوجود حتت عنوان »تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها« يشري دائاًم إىل اخلصائص 

اخلاصة باملهمة التدريسية؛ بمعنى أنه يشري إىل معدل تكرار تنفيذ املعلم هلذه املهمة يف عمله ومدى أمهية قيامه هبا وهكذا، 

وذلك لإلشارة إىل مدى األمهية التي جيب إعطاؤها هلذه املهمة يف برنامج التعلم املهني.

يوجد مزيد من املعلومات عن وصف املهام يف قسم »مالحظات« املوجود يف هناية هذا املستند اخلاص بنموذج املقرر 

الدرايس ملنهج حمو األمية التكنولوجية.



الت
صا

الت
 وا

ات
وم

ملعل
يا ا

وج
نول

تك
يف 

ني  
علم

 امل
ات

فاء
ة ك

مي
تن

ل 
عم

ار 
إط

69

ملحق )2(: نامذج للمقررات الدراسية ومواصفات االختبار اخلاصة بمناهج إطار العمل

استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف التعليم

التأكد من استيعاب املعلمني ألهداف منهج حمو األمية التكنولوجية املحدد يف إطار عمل 
تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ملحوظة: إن االفرتاض الذي تقوم عليه هذه الوحدة هو أن إطار عمل تنمية كفاءات 
املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعد أحد أهداف السياسة التعليمية الوطنية.

النقاط األساسية
 دعم أه�داف التنمي�ة االقتصادي�ة واالجتامعية للدول�ة من خالل

:تنشئة أفراد يتسمون بام ييل
املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  استخدام  عىل  •القدرة  	

واالتصاالت للتعامل مع املعلومات وإنتاج املعرفة.
املشكالت  والقدرة عىل حل  والتعاون  والتأمل  •اإلبداع  	

)وهي صفات مطلوبة جًدا إلنتاج املعرفة(. 
يف  الكاملة  املشاركة  عىل  والقدرة  العالية  •اإلنتاجية  	

املجتمع ويف اتاذ القرارات التي تؤثر عىل حياهتم.
•امتالك قدر كبري من املعرفة وذلك كي يتمكنوا من إدارة  	
حياهتم بفاعلية ويكونوا قادرين عىل عيش حياة كريمة 

ومرضية.
•القدرة عىل فهم الثقافات األخرى والقدرة عىل التوصل  	

حللول سلمية ألي رصاع.
•القدرة عىل املشاركة بفاعلية يف النهوض باقتصاد الدولة  	

حتى يتمكن من منافسة غريه من االقتصاديات العاملية.
عنارص املهمة

 حتديد اجلوانب والنظريات االقتصادية واالجتامعية وكذلك املزايا
اخلاصة بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

 الوع�ي بكيفي�ة تعام�ل إط�ار عم�ل تنمي�ة كف�اءات املعلم�ني يف
 تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت مع هذه األهداف االقتصادية

 واالجتامعية
 التعرف عىل الس�امت العامة إلطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف
 تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت؛ عىل س�بيل املثال، معرفة أنه
 يتك�ون من ثالثة مناه�ج وأن منهج حمو األمي�ة التكنولوجية يمثل

املرحلة األوىل منه

نقاط خارج املناقشة
 أه�داف السياس�ة التعليمية املحلي�ة أو الوطنية غ�ري املتعلقة بإطار
 عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أو جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 أه�داف السياس�ة التعليمي�ة املرتبط�ة بتدري�ب أصح�اب العم�ل
 أو القائم�ني ع�ىل الصناعة ع�ىل اس�تخدام تكنولوجي�ا املعلومات

واالتصاالت
سياسات تطوير املناهج الدراسية

تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها
 يت�م أداء ه�ذه املهم�ة بصورة ش�هرية، كام أهنا تتس�م بكوهن�ا بالغة
 األمهي�ة وبأهنا غري صعبة، ويتم تنفيذه�ا من خالل التخطيط هلا أو

.حسب جدول زمني حمدد
أسباب تنفيذ املهمة

 الرغب�ة يف أن يصب�ح املعل�م معلاًم أكث�ر فاعلية وحتماًل للمس�ئولية
 بحي�ث يق�وم بدع�م أه�داف السياس�ة التعليمية لبل�ده من خالل
 توظيف أس�اليب إطار عمل تنمي�ة كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت يف عملية التدريس
 رغب�ة احلكوم�ة يف زيادة فاعلي�ة أداء املعلم من خالل تبني سياس�ة
 إط�ار عم�ل تنمي�ة كف�اءات املعلم�ني يف تكنولوجي�ا املعلوم�ات

.واالتصاالت
األدوات املستخدمة

يف املعلم�ني  كف�اءات  تنمي�ة  عم�ل  بإط�ار  اخلاص�ة   املطبوع�ات 
 تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت وخاص�ة النق�اط املرتبط�ة
بقس�م املطروح�ة  االجتامعي�ة واالقتصادي�ة   بمناقش�ة األوض�اع 
 »املب�ادئ« الوارد يف اإلص�دار الثاين من إطار عم�ل تنمية كفاءات

.املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الوحدة 
األوىل

)1-1( التعرف على أهداف السياسة التعليمية اليت يدعمها إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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أفضل املامرسات
 اتص�اف املعلم بس�عة األف�ق والتفتح؛ أي االس�تعداد الس�تيعاب

أفكار جديدة
العقبات

اخلوف من التغيري
 عدم توفر املطبوعات اخلاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باللغات املحلية
 ع�دم الوعي بدعم الدول�ة إلطار عمل تنمية كف�اءات املعلمني يف

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 املعارض�ة املحلي�ة أو نق�ص الدع�م إلط�ار عم�ل تنمي�ة كفاءات

املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 القيود املتعلقة بامليزانية

األخطاء الفادحة
 الفش�ل يف فهم أن إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا
 املعلوم�ات واالتص�االت خ�اص بعملي�ة التدري�س ولي�س فقط

بكيفية استخدام الكمبيوتر

 ملحوظة: يتمركز هدف هذه املهمة حول املعلم. فهي توضح كيف
 أن إط�ار عم�ل تنمية كف�اءات املعلم�ني يف تكنولوجي�ا املعلومات
 واالتصاالت يؤثر باإلجياب عىل أداء املعلم ويفيده يف عمله وذلك
 من خالل تعرفه عىل الكيفية التي يستطيع أن جيعل هبا الطالب أكثر
 تفاعاًل داخل قاعة الدراس�ة وكذلك جعلهم قادرين عىل استخدام
 ع�دد كب�ري من املص�ادر املتوف�رة عىل ش�بكة اإلنرتن�ت واألدوات
 الرقمية. سيس�اعد هذا الطالب يف أن يكون�وا ذوي عقلية متفتحة
 وس�يعزز من قدرهتم عىل املش�اركة مع اآلخرين يف حل املشكالت

.املرتبطة بالواقع
النقاط األساسية

:إن اهلدف من هذه املهمة استيعاب ما ييل
ن حمو األمية التكنولوجية هو املنهج األول من املناهج  • أ	
يف  املعلمني  كفاءات  تنمية  عمل  بإطار  اخلاصة  الثالثة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والذي يعد استيعابه 
التاليني؛ أال  للمنهجني  وتطبيقه رشًطا أساسًيا لالنتقال 
املعرفة )املنهج  الثاين( وبناء  املعرفة )املنهج  ومها تعميق 

الثالث(.

كفاءات  تنمية  عمل  إطار  مناهج  من  منهج  كل  •أن  	
يتكون  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  املعلمني 

من ست وحدات. 

عنارص املهمة

 إدراك أن إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات
 واالتصاالت سيتطلب روح املبادرة واالستعداد الكتشاف األفكار
 واملناهج غري املألوفة املتعلقة هبذا اإلطار. ويتطلب تنفيذ هذا اإلطار
 أيًضا مشاركة فعالة والتزاًما بربنامج التعلم املهني املرتبط به وليس

.فقط جمرد حضور سلبي حلدث خاص به

 إع�داد قائمة باس�تخدامات إط�ار عمل تنمية كف�اءات املعلمني يف
.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قاعة الدراسة ومزاياه

 تص�ور كيفية التطبي�ق العميل إلط�ار العمل عىل مواق�ف معينة يف
.قاعة الدراسة

 إدراك أن تبن�ي إط�ار عمل تنمي�ة كفاءات املعلم�ني يف تكنولوجيا
 املعلوم�ات واالتصاالت وتطبيقه عملية مس�تمرة وليس حدًثا يتم

.ملرة واحدة فقط

نقاط خارج املناقشة

املعلوم�ات بتكنولوجي�ا  اخلاص�ة  األخ�رى  العم�ل   إط�ارات 
واالتصاالت واملوجهة للمعلمني

تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

 يتم أداء هذه املهمة بصورة يومية، كام أهنا تتسم بكوهنا بالغة األمهية
 وبأهن�ا صعب�ة إىل حد ما، ويت�م تنفيذها من خ�الل التخطيط هلا أو

.حسب جدول زمني حمدد
األدوات املستخدمة

يف املعلم�ني  كف�اءات  تنمي�ة  عم�ل  بإط�ار  اخلاص�ة   املس�تندات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأي مصادر أخرى متعلقة هبا

العقبات
اخلوف من التغيري

 عدم توفر املطبوعات اخلاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باللغات املحلية

 ع�دم الوعي بدعم الدول�ة إلطار عمل تنمية كف�اءات املعلمني يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 املعارض�ة املحلي�ة أو نق�ص الدع�م إلط�ار عم�ل تنمي�ة كفاءات
.املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 القيود املتعلقة بامليزانية
األخطاء الشائعة

 احل�امس الزائ�د عند حماولة إح�داث تغيريات يف عملي�ة التدريس؛
 فمحاولة إدخال الكثري من التغيريات برسعة كبرية يمكن أن تؤدي

.إىل نتائج عكسية

)1-2( التعرف على إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ومناهجه
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النقاط األساسية
 ه�ذه هي املرحل�ة األوىل من إطار عمل تنمية كف�اءات املعلمني يف
 تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت املكون من ث�الث مراحل،
 وهك�ذا يأخذ الطالب أوىل خطواهت�م يف أن يكون لدهيم قدر أكرب
 من املعلومات ودافع أكرب وقدرة أكرب عىل استقصاء احلقائق ووعي
 باملصادر اجلديدة للمعلومات وقدرة عىل التعامل مع أكثر من وجهة
 نظر والق�درة عىل اس�تخدام تكنولوجيا املعلوم�ات واالتصاالت
 وكذل�ك اخلربة يف اس�تخدام ملحق�ات أجهزة الكمبيوت�ر وتعزيز
 روح التع�اون مع اآلخري�ن والقدرة عىل التأمل وحل املش�كالت
 والقدرة عىل النظر لألمور بشكل أشمل... إلخ. بشكل عام، تضع

.هذه املرحلة األساس للمرحلتني التاليتني
.ملحوظة: يتمركز هدف هذه املهمة حول الطالب

عنارص املهمة
 التعرف عىل املزايا التي تعود عىل نتائج الطالب نتيجة استخدامهم
املزاي�ا وحتليله�ا التكنولوجي�ة )حتدي�د ه�ذه   ملنه�ج حم�و األمي�ة 

.)ومناقشتها
 تصور كيفية تنفيذ إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا
 املعلوم�ات واالتصاالت يف بيئة التدريس واملزايا التي س�تنتج عن

ذلك
 تنمية الش�عور باالرتب�اط لدى الطالب جتاه اس�تخدام تكنولوجيا
التأم�ل ع�ىل  قدرهت�م  لتنمي�ة  وذل�ك  واالتص�االت   املعلوم�ات 

واهتاممهم بتوسيع دائرة استخدامهم الشخيص هلذه التكنولوجيا
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

 يتم أداء هذه املهمة بصورة يومية، كام أهنا تتسم بكوهنا بالغة األمهية
 وبأهنا صعبة، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حسب جدول

.زمني حمدد
األدوات املستخدمة

 املستندات اخلاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وأي مصادر أخرى متعلقة هبا

العقبات
 نق�ص اإلبداع من حيث القدرة عىل تصور املزايا التي س�تعود عىل

الطالب
اخلوف من التغيري

 عدم توفر املطبوعات اخلاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باللغات املحلية

 ع�دم الوعي بدعم الدول�ة إلطار عمل تنمية كف�اءات املعلمني يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 املعارض�ة املحلي�ة أو نق�ص الدع�م إلط�ار عم�ل تنمي�ة كفاءات
املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 القيود املتعلقة بامليزانية

النقاط األساسية
 تطبي�ق منهج حم�و األمي�ة التكنولوجية ع�ىل موق�ف تعليمي حمدد
 داخل قاعة الدراس�ة وال�ذي يتم حتديده بش�كل مفصل وواقعي،

وذلك هبدف مساعدة املعلم يف فهم هذا املنهج وتطبيقه
 جي�ب أن يعك�س الس�يناريو أو املوق�ف التعليم�ي أح�وال الدولة
 الت�ي يتم فيه�ا تنفيذ برنامج التعل�م املهني، مع األخ�ذ يف االعتبار
 كيفي�ة تطبيق املبادئ التي س�بق التحدث عنها يف املهام من )1-1(
 وحت�ى )1-3( ع�ىل الظ�روف الفعلي�ة للدول�ة التي ينتم�ي إليها
 املعل�م. هل�ذا، فربنام�ج التعلم املهن�ي يف دولة نامية جي�ب أن يطبق
 أحد السيناريوهات التي يمكن أن حتدث بالفعل يف الدول النامية.
 )جي�ب أن يكون التعلم املهني مرتبًطا بظ�روف دولة معينة، بينام ال

).يتعني أن يكون االختبار كذلك
عنارص املهمة

 عند حتليل الس�يناريو التعليمي، ينبغي حماولة الوصول حلل مقرتح
 وتلقي مش�اركات م�ن اآلخرين حول م�دى إمكانية نج�اح تنفيذ
:ه�ذا احل�ل املقرتح. فيام ي�يل رشح أكث�ر تفصياًل ملا جي�ب القيام به
1- فه�م الس�يناريو وحتليله )األجه�زة والربام�ج املتاحة وموقف 
الطالب يف املدرس�ة ويف املنزل والظروف االجتامعية واالقتصادية 
املؤثرة عىل عملية تعلمهم وأهداف املنهج الدرايس والوضع داخل 

قاعات الدراسة... إلخ(
2- توظي�ف املص�ادر واألدوات الرقمي�ة يف تنفيذ أه�داف عملية 

التعلم
3- حتدي�د الصعوبات التي تت�م مواجهتها وكي�ف يمكن التغلب 
عليه�ا )ع�ىل س�بيل املث�ال، تنزي�ل مقط�ع فيدي�و م�ن عىل ش�بكة 
اإلنرتن�ت طوال فرتة اللي�ل عىل جهاز املعلم لالس�تخدام يف اليوم 
الت�ايل يف قاعة الدراس�ة هبدف التعامل مع مش�كلة ب�طء االتصال 

بشبكة اإلنرتنت(
4- تب�ادل األف�كار واألس�اليب املقرتحة مع الزم�الء وذلك حتى 
يمكنه�م حتدي�د نقاط القوة والضع�ف للحل املق�رتح للتعامل مع 

السيناريو التعليمي واقرتاح حلول بديلة
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

 يتم أداء هذه املهمة بصورة سنوية، كام أهنا تتسم بكوهنا مهمة وبأهنا
 صعب�ة إىل ح�د ما، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حس�ب

.جدول زمني حمدد

)1-3( حتدي��د نتائ��ج الطالب املرجوة من تطبي��ق جتربة التعلم 

القائم��ة عل��ى تنفي��ذ إط��ار عم��ل تنمي��ة كف��اءات املعلمني يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

)1-4( اس��تيعاب م��دى مالءمة تطبي��ق إطار عمل تنمي��ة كفاءات 

املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أحد السيناريوهات 

التعليمية
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أسباب تنفيذ املهمة

 اس�تكامل املهمتني )1- 2( و )1-3( )واللتني متثالن اجلزء النظري
 ملنهج حمو األمية التكنولوجية من إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني
 يف تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت( واالس�تعداد لبدء التطبيق

العميل هلذه األفكار

األدوات املستخدمة

 اس�تخدام أكرب قدر ممكن من األدوات الرقمية يمكن أن يس�اعد يف
 توضيح الس�يناريو التعليمي وتطبي�ق منهج حمو األمية التكنولوجية
 اخلاص بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات
 واالتصاالت يف التعامل معه )مقاطع فيديو وبرامج عروض تقديمية
)ومقاطع صوتية حلديث بعض الطالب وصور فوتوغرافية... إلخ

العقبات

 عدم وج�ود معلومات كافية عن الس�يناريو التعليمي ونقص خربة
 املعل�م يف التعام�ل مع الس�يناريوهات املختلفة وكيفي�ة تطبيق إطار
 العم�ل اخل�اص بتنمية كف�اءات املعلمني يف تكنولوجي�ا املعلومات

 واالتصاالت عليها

األخطاء الشائعة

عدم وجود تفاصيل كافية عن السيناريو أو عدم واقعيته

 الفش�ل يف اس�تغالل املصادر واألدوات الرقمية عىل الوجه األكمل
أو املناسب

األخطاء الفادحة

 التبس�يط الزائد للمواقف واملش�كالت الواقعية املتعلقة بالتدريس؛
 فالس�يناريو واحلل�ول اخلاص�ة ب�ه جي�ب أن تب�دو مقنع�ة وجدي�رة

بالتصديق بالنسبة للمعلمني

أفضل املامرسات

إنتاج حل مبتكر ورائع للتعامل مع السيناريو

القرارات ذات الصلة

اختيار سيناريو معني من عدد كبري من السيناريوهات املقدمة
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املنهج الدراسي والتقييم
معرفة كيفية دعم مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمنهج التعليمي

قد ال يكون التوجيه التايل: »مساعدة الطالب يف اكتساب مهارات تكنولوجيا املعلومات 
املناقشة؛ ألن املعلمني  التي يتلقوهنا« ضمن إطار  التدريبية  واالتصاالت يف إطار الدورات 
ال ُيتَوقع منهم تدريس املهارات األساسية للكمبيوتر. ومن أمثلة ذلك الكتابة أو استخدام 

املاوس.

النقاط األساسية
البحث عن األدوات املرتبط�ة باملحتويات؛ أي جمموعات الربامج 
املخصص�ة للموضوع�ات واملتاحة عىل ش�بكة اإلنرتنت )الربامج 
املجاني�ة التجريبية والربامج املجاني�ة( ويف متاجر التجزئة وكذلك 
مراجع�ات ه�ذه الربام�ج، ومعرف�ة املواقع اخلاص�ة بموضوعات 
حم�ددة )عىل س�بيل املث�ال، املواق�ع املتاحة للمعلم�ني املتخصصني 
يف جم�ال مع�ني أو قن�اة History Channel(، ومواق�ع مصادر 
 ،)Teaching History التدريس ومواقع الصح�ف )مثل جملة
واملواق�ع ذات الصل�ة الت�ي ال تخُصَنف حس�ب موضوع�ات حمددة 
 Learning Channelو  Discovery Channel )مث�ل 
والتقاري�ر اإلخباري�ة وغري ذل�ك(، والبحث ع�ن الربنامج املالئم 
ذي األغراض املتعددة )مثل برامج إنش�اء وحترير جداول البيانات 

اإلليكرتونية لتدريس الرياضيات(. 
عنارص املهمة 

حتديد أهداف الدرس 
حتديد األهداف التعليمية 

البح�ث، باس�تخدام اإلنرتن�ت ع�ىل س�بيل املثال، عن األس�اليب 
والطرق املتاحة لتدريس اهلدف )ربام عن طريق البحث يف املصادر 

املتاحة(.
احلرص عىل تطويع وتطوير األساليب واملصادر املتاحة وتطويرها 

تعلم أي برامج جديدة قبل تدريسها
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها  

 يت�م أداء املهم�ة بصورة يومية، كام أهنا تتس�م بكوهن�ا بالغة األمهية 
وصعب�ة، ويت�م تنفيذها من خ�الل التخطيط هلا أو حس�ب جدول 

زمني حمدد. 
العقبات 

قل�ة األدوات الالزم�ة أو املالئم�ة، ظه�ور مش�كالت يف االتصال 

باإلنرتنت، قيود الرتخيص، عدم توفر برامج باللغة املس�تخدمة يف 
التدريس.       

املعرفة األساسية 
معرفة معايري املنهج الدرايس والنتائج التعليمية املتوقعة واملقررات 

الدراسية
انظر املهمتني )4-2( و)3-4(. 

اإلملام بأهداف الدرس 
أفضل املامرسات 

االستفادة من إمكانيات املصادر الرقمية املتاحة لزيادة كفاءة عملية 
التدريس.

تعزي�ز التطوي�ر املهن�ي: تعلم كيفية االس�تخدام األمث�ل للمصادر 
الرقمية وتنمية املهارات التقنية واإلدراك املستمر لألفكار اإلبداعية 
واألساليب اجلديدة املبتكرة يف طرق التدريس والربامج، عن طريق 

االستفادة من الزمالء وغريهم من األفراد.  
األخطاء الشائعة 

االختيار غري الصحيح للربامج أو املصادر
وجود تباين بني أهداف الدرس والربامج/املصادر 

انتهاك حقوق النرش والتأليف 
األخطاء الفادحة 

التخيل عن املس�ئولية املهنية عن ابتكار أنش�طة تدريس�ية وتعليمية 
مالئمة )البح�ث عن الدروس التقليدية املتاحة بداًل من األنش�طة 

املبتكرة( 
وجود تباين بني مكونات األجهزة واملصادر التكنولوجية ومصادر 

البيانات/الربامج املتاحة
نتيجة املهمة 

سيكون الدرس مشوًقا وممتًعا مما سيؤدي إىل حتفيز الطالب.
النقاط األساسية 

التنب�ؤ بالنتائج التعليمية املحتمل�ة ومدى صحتها وهدفها ونطاقها 

الوحدة 
الثانية

)2-1( حتديد مصادر تكنولوجي��ا املعلومات واالتصاالت املالئمة 
وامله��ارات الالزمة الس��تخدام تل��ك املصادر وفًقا هل��دف املنهج 

التعليمي املعلن 
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واعتب�ارات التكلف�ة والرتاخي�ص الالزم�ة ومش�كالت حق�وق 
الن�رش والتألي�ف واألس�اليب التفاعلي�ة يف قاعة الدراس�ة وتنظيم 
املجموع�ات ونموذج/أس�اليب التدريس. )مالحظ�ة: تركز هذه 
املهم�ة عىل توضيح كيفية حتليل الس�يناريو التعليمي لتحديد مدى 
ال�دور األمث�ل الذي م�ن املمكن أن تلعب�ه تكنولوجي�ا املعلومات 
واالتص�االت يف تق�دم جمال التعلي�م. وخري مثال ع�ىل ذلك كيفية 
تدري�س قانون بوي�ل لفصل يضم ع�دًدا كبرًيا م�ن الفتيات الاليت 
يبلغ�ن م�ن العم�ر 12 عاًم�ا، وذل�ك يف قاعة دراس�ة تض�م جهاز 
كمبيوت�ر واحد فق�ط والذي يتصل بش�بكة إنرتن�ت عالية الرسعة 

حيث ال يوجد شاشة عرض ولكنه مزود بطابعة وكامريا.(  
عنارص املهمة 

حتليل الس�يناريو التعليمي )التكنولوجيا املتاحة يف قاعة الدراس�ة، 
عم�ر الطالب ومس�توى أدائهم الدرايس، لغ�ة التدريس، حاالت 
عج�ز الطالب وإعاقاهتم، التعامل مع موضوع حمدد( حتى يتمكن 

املعلم من رؤية ما ينبغي للتكنولوجيا فعله. 
تقيي�م درجة املصداقية ومس�توى املرحلة العمري�ة ومدى املالءمة 
ودرج�ة إتاح�ة املص�ادر وإمكانية اس�تخدامها وم�دى جدواها يف 

قاعة الدراسة )انظر أيًضا عنارص املهمة 2-4.(
ر يف  معرف�ة مدى توافق املصدر مع الس�يناريو التعليم�ي )مثاًل، َفكِّ
هيئ�ة مكون�ات األجهزة املحمولة التي س�يتم اس�تخدامها، ابتكار 
ط�رق خمتلفة الس�تخدام املصدر/األداة للكش�ف ع�ن إمكانيات 

املصادر أو األدوات.( 
حتديد كيفية االستخدام األمثل لألدوات أو املصادر املختارة 

نقاط خارج املناقشة
التقييم الشامل للمصادر أو أهداف املنهج

تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها 
يت�م أداء املهم�ة بص�ورة يومي�ة، ك�ام أهنا تتس�م بكوهنا مهم�ة جًدا 
وصعب�ة، ويت�م تنفيذها من خ�الل التخطيط هلا أو حس�ب جدول 

زمني حمدد.  
أسباب تنفيذ املهمة  

رضورة تدريس هدف حمدد يف سياق حمدد وبيئة تعليم حمددة
العقبات 

قل�ة األدوات الالزم�ة أو املناس�بة، ظه�ور مش�كالت االتص�ال 
باإلنرتن�ت، قيود الرتخيص، عدم توفر الربامج باللغة املس�تخدمة 

يف التدريس 
املعرفة األساسية 

معرفة كيفي�ة تعلم الطالب للهدف املحدد هلذا املنهج، عىل س�بيل 
املث�ال النقاط الت�ي يصعب عليهم فهمها يف قان�ون بويل واملفاهيم 

واملعارف التي ينبغي عليهم استيعاهبا. 

معرف�ة كيفي�ة مطابق�ة معايري حم�ددة للمنه�ج ال�درايس بتطبيقات 
كمبيوتر أو مصادر حمددة

األخطاء الشائعة 
خط�ط العمل غ�ري الواقعية التي ال تتوافق مع الدرس، عىل س�بيل 
املث�ال املؤمترات املرئي�ة املنظمة عىل الرغم من ع�دم مالءمة رسعة 

نقل البيانات إلقامتها
االختيار غري املالئم للربامج أو املصادر 

عدم التواف�ق بني أهداف الدرس والربام�ج أو املصادر، واالعتامد 
الزائ�د ع�ىل التكنولوجي�ا وال س�يام املص�ادر اجلذاب�ة أو األلع�اب 

واألدوات واملصادر التي يتم التسويق هلا.     
انتهاك حقوق النرش والتأليف

األخطاء الفادحة 
التخ�يل عن املس�ئولية املهنية عن ابتكار أنش�طة تدريس�ية/تعليمية 
مالئمة )البح�ث عن الدروس التقليدية املتاحة بداًل من األنش�طة 

املبتكرة( 
وجود تباين بني مكونات األجهزة واملصادر التكنولوجية ومصادر 

البيانات/الربامج املتاحة
أفضل املامرسات 

معرفة احتياجات الطالب املختلفة ومتييز مهامهم
جتربة أس�اليب اس�تخدام األدوات أو املصادر الرقمية اخلاصة هبذا 

السيناريو التعليمي 
التع�رف عىل كيفي�ة قيام املعلم�ني اآلخرين بتوظي�ف األدوات أو 

املصادر الرقمية يف هذا السيناريو التعليمي املحدد 

النقاط األساسية
بي�ان نط�اق التطبيق واعتب�ارات التكالي�ف واألس�اليب التفاعلية 
داخل قاعة الدراس�ة واألس�اليب البنائية وما يقابلها من أس�اليب 

ختامية؛ وتشمل التقييم اخلتامي والبنائي، مثل:
•إجراء اختبار عىل شبكة اإلنرتنت 	

جتميع  املثال،  سبيل  )عىل  تعلموه  ملا  الطالب  •تطبيق  	
للبيانات،  جدول  إنشاء  أو  الفيديو  ملفات  أحد  مقاطع 

إجراء عرض تقديمي لطالب قاعة الدراسة( 

عىل  بالنقر  الطالب  )قيام  التدريس  عملية  •تقييم  	
إجاباهتم عن السؤال الوارد عىل شاشة برنامج العرض 

التقديمي(   

عنارص املهمة
حتليل السيناريو التعليمي بقصد حتديد االحتياجات املقرر تقييمها 

واملصادر أو األدوات املتاحة

)2-2( تقيي��م أح��د املص��ادر التعليمي��ة لتكنولوجي��ا املعلوم��ات 

واالتصاالت وتطبيقه وفًقا للسيناريو التعليمي احملدد 

)2-3( تقيي��م أح��د املص��ادر التقييمي��ة لتكنولوجي��ا املعلوم��ات 
واالتصاالت وتطبيقه وفًقا للسيناريو التعليمي احملدد 
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حتديد أسلوب التقييم املقرر اتباعه، عىل سبيل املثال أساليب التقييم 
اخلتامي أو البنائي وتش�مل من بينها التقييامت التي يقوم من خالهلا 

الطالب بتطبيق يشء عميل بداًل من إجراء اختبار حتريري. 
املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  ع�ىل  املعتم�دة  التقيي�م  مص�ادر  حتدي�د 
 Survey اس�تبيان  املث�ال  س�بيل  ع�ىل  وتقييمه�ا،  واالتص�االت 

 .Monkey
مطابق�ة مصادر تقيي�م تكنولوجيا املعلوم�ات واالتصاالت للتقييم 

الذي سيتم إجراؤه
دراس�ة أس�اليب التقيي�م املختلفة املوج�ودة عىل اإلنرتنت )أس�ئلة 
والس�حب  التوصي�ل،  الفراغ�ات،  م�لء  متع�دد،  م�ن  االختي�ار 

واإلسقاط... إلخ( 
نقاط خارج املناقشة 

نظرية االختبار، سجالت احلضور، شئون إدارة الفصل )انظر اجلزء 
اخلامس.( 

 تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها 
يت�م أداء املهمة بصورة أس�بوعية، كام أهنا تتس�م بكوهن�ا مهمة جًدا 
وصعب�ة، ويت�م تنفيذه�ا من خ�الل التخطيط هلا أو حس�ب جدول 

زمني حمدد.  
املعرفة األساسية 

اكتساب معرفة أساسية بأساليب التقييم اخلاصة بعملية التدريس
معرفة مزايا التقييم القائم عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
عىل س�بيل املثال الذي يمكن أن يقدم تقريًرا تقييمًيا فورًيا، وعملية 

التسجيل اآليل للدرجات وجتميع البيانات آلًيا وحتليل البنود
أفضل املامرسات 

االستفادة من إمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة 
لتقدي�م معلوم�ات تفصيلي�ة بصورة مس�تمرة وبدقة عالي�ة أكثر مما 

يمكن حتقيقه من خالل التقييم التقليدي 
العقبات

قل�ة املصادر، عىل س�بيل املثال وجود جه�از كمبيوتر واحد يف قاعة 
الدراسة األمر الذي يؤدي إىل عدم متكني مجيع الطالب من خوض 

أي اختبار عىل اإلنرتنت. 
األخطاء الشائعة  

االعتامد الزائد عىل البيانات اإلحصائية التي تكون متاحة من خالل 
اس�تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولكن اإلحصائيات 
والبيانات اإلضافية الزائدة ال تشكل بالرضورة معلومات إضافية. 
االف�رتاض بأن املقص�ود بالتقييم القائم ع�ىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتص�االت ه�و إجراء اختب�ار عىل اإلنرتنت ولي�س مثاًل عرض 

ملف فيديو لتوضيح ما تعلمته بالفعل. 
قضاء وقت طويل يف إع�داد نموذج تقييمي لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت عىل الرغم من وجود نموذج آخر بسيط ومناسب. 

األخطاء الفادحة
إتاحة الفرصة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتشويه أساليب 

التقييم أو أهدافه
معايري النجاح

معرف�ة كيفية مواصل�ة عملية التدريس )س�واء باالنتق�ال إىل رشح 
نق�اط أخ�رى جدي�دة أو إع�ادة رشح النق�اط التي مل يتم اس�تيعاهبا 
بعد(، كيفية تقديم النصح واإلرش�اد للطالب، كيفية حتسني عملية 

التدريس، مراجعة النشاط أو املصادر 

النقاط األساسية
اس�تخدام تكنولوجيا املعلوم�ات واالتصاالت يف تس�جيل بيانات 
أداء الط�الب )درج�ات الطالب، وامللف�ات اخلاص�ة بإنجازاهتم، 
وتقدير ما حققوه من إنجازات، وإرس�ال تقارير األداء إىل الطالب 

وأولياء األمور واإلدارة( وإدارهتا وكتابة تقارير بشأهنا 
عنارص املهمة 

وضع نظام حلفظ س�جالت التقييم الش�خيص )كأن يتم مثاًل إنشاء 
جدول بيانات إليكرتوين حلفظ سجل بالدرجات( 

تعلم كيفية اس�تخدام نظام ش�امل للمدرس�ة ككل يعمل عىل حفظ 
السجالت التقييمية )أو نظام شامل آخر يتضمن املعلمني( 

إدخ�ال البيان�ات من خالل الوس�ائل املختلف�ة املتاح�ة )البطاقات 
اإلليكرتونية املمغنطة، اإلدخال عن طريق لوحة املفاتيح(

إنشاء تقارير التقييم 
توضيح النتائج املرجوة 

توزيع بيانات التقييم عىل نحو مالئم عىل مجيع احلارضين )الطالب، 
اآلباء، املديرين ... إلخ(.

نقاط خارج املناقشة  
إدارة مه�ام الطالب وأنش�طتهم م�ن خالل تكنولوجي�ا املعلومات 
الربي�د  خ�الل  م�ن  والواجب�ات  امله�ام  )إص�دار  واالتص�االت 

اإلليكرتوين للطالب وقيام الطالب بتقديم أعامهلم عرب اإلنرتنت(
التحلي�ل  املث�ال،  س�بيل  )ع�ىل  للبيان�ات  عمي�ق  حتلي�ل  إج�راء 

اإلحصائي(
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها 

يت�م أداء املهم�ة بص�ورة يومية، كام أهنا تتس�م بكوهن�ا بالغة األمهية 
وصعب�ة للغاي�ة، ويت�م تنفيذه�ا من خ�الل التخطيط هلا أو حس�ب 

جدول زمني حمدد.

)2-4( اختي��ار أداة مناس��بة قائمة على الكمبيوت��ر ملتابعة بيانات 

األداء اخلاصة بالطالب ومشاركتها معهم 
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املعرفة األساسية 
استيعاب قوانني الرسية واستيعاب أفضل املامرسات لتأمني عملية 

االحتفاظ بالبيانات الشخصية ومحايتها
معرف�ة مزاي�ا وعيوب اس�تخدام نظ�م اإلنرتنت، عىل س�بيل املثال 
معرف�ة مزاي�ا اس�تخدام تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت يف 
العمليات اآللية التي تتطلب دقة بالغة، مثل كتابة التقارير املرس�لة 
لآلب�اء، وفهم املش�كالت التي تط�رأ مثل مزايا وعيوب اس�تخدام 

بنوك األسئلة إلصدار التقارير املوجهة لآلباء. 
اإلملام بمشكالت تأمني كلامت املرور ومحايتها 

األدوات املستخدمة
اس�تخدام برامج إنش�اء ج�داول البيانات اإلليكرتوني�ة والفصول 

الدراسية اإلليكرتونية عىل األقل
استخدام مستودعات البيانات املحتملة، نظام معلومات الطالب، 

البوابات املعلوماتية املعتمدة عىل الويب
أفضل املامرسات

إنشاء ثقافة جودة البيانات
حتديث مدخالت البيانات

اس�تخدام البيان�ات ال�واردة م�ن مص�ادر خمتلف�ة ملراقب�ة األداء: 
اس�تخدام أس�اليب التقييم املختلفة، عقد مقارنات مع الطالب أو 

املعلمني اآلخرين أو املدارس األخرى 
اس�تخدام النظ�م القائمة عىل تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت 
لتعزي�ز مش�اركة اآلب�اء يف عملي�ة التدري�س من خ�الل تزويدهم 

باملعلومات الالزمة عىل نحو أفضل وبصورة مستمرة 
االس�تفادة من املعلومات املحس�نة التي تقدمه�ا النظم القائمة عىل 
تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتصاالت، عىل س�بيل املثال املؤرشات 
األولية لرس�وب طالب أو معلم يف االمتحان والتي تكش�ف عنها 
س�جالت الدرج�ات التفصيلي�ة واملح�ددة بوق�ت والقائم�ة عىل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
العقبات 

قلة األجهزة والربامج واملوارد املالية
غياب ثقافة املسئولية

األخطاء الشائعة
اإلدخال غري الصحيح للبيانات )ويشمل البيانات الناقصة(

سوء مهارات إدارة البيانات 
انعدم التأمني املستمر لكلامت املرور 

استخدام صيغ غري صحيحة حلساب النتائج

األخطاء الفادحة  
 عدم احلفاظ عىل املعلومات الرسية آمنة 

السامح بقابلية التعرض للهجوم من ِقَبل خمرتقي املواقع )اهلاكرز( 
التوص�ل إىل نتائ�ج غري صحيحة بس�بب االعتامد ع�ىل بيانات غري 

دقيقة 
عدم اس�تخدام املعلومات املتاحة )الفش�ل يف استخدام املعلومات 
التي يقدمها النظام القائم عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ألن هذه املعلومات مل تكن موجودة مسبًقا( 
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الوحدة 
الثالثة

طرق التدريس
إحداث تكامل بني التكنولوجيا وطرق التدريس

 النقاط األساسية 
اس�تخدام برامج العروض التقديمية، وملفات الفيديو، والرس�وم 
املتحرك�ة، والن�امذج الت�ي يت�م عرضه�ا جلمي�ع الط�الب يف قاعة 

الدراسة أثناء قيام املعلم بالرشح
اس�تامع الطالب للمعلم وذلك خالل جلس�ات املناقشات وطرح 

األسئلة وتقديم اإلجابات 
عنارص املهمة 

دراس�ة كاف�ة املص�ادر واألدوات الرقمي�ة الت�ي م�ن املحتم�ل أن 
تس�تخدم يف التعلي�م التوجيه�ي، التفك�ري ملًيا يف ماهي�ة األدوات 
املحتمل اس�تخدامها للتواصل والعرض والرشح والدراس�ة أثناء 
التعلي�م التوجيهي. عىل س�بيل املثال، قد يس�تخدم الطالب برامج 
املعل�م  م�ع  للتواص�ل   )digital clickers( الرقمي�ة  الكليك�ر 

وإبالغه بام إذا كانوا يفهمون ما يقوله أم ال.  
دراس�ة الط�رق املختلفة الت�ي يمكن من خالهلا اس�تخدام املصادر 

واألدوات الرقمية 
بالنس�بة للس�يناريو التعليم�ي املط�روح اخل�اص بقاعة الدراس�ة، 
احلرص ع�ىل التفكري ملًي�ا يف املص�ادر أو األدوات الرقمية املتاحة 

والتي قد تعزز من عملية التعليم التوجيهي 
حتليل مدى فاعلية املصادر أو األدوات املختارة ومالءمتها لتحقيق 

اهلدف التعليمي املرجو 
التنب�ؤ باملش�كالت املحتمل�ة وإع�داد خط�ة ط�وارئ للتعامل مع 
املش�كلة ح�ال حدوثها )تعط�ل جهاز الع�رض، أو انقط�اع التيار 

الكهربائي يف اليوم املقرر النعقاد الدرس( 
جيب أن يتأكد املعلم من أنه مؤهل متاًما لتشغيل الربامج واألجهزة 
قبل بدء الدرس، بداًل من أن يكتش�ف خ�الل رشح الدرس أنه ال 

يتذكر كيفية القيام بخطوة ما. 
التأكد من أن الطالب مؤهلون الس�تخدام األجهزة أو الربامج أو 

األدوات الالزمة إذا اقتىض األمر ذلك

نقاط خارج املناقشة 
اس�تخدام الطالب أجهزة الكمبيوتر يف ممارسة التطبيقات العملية 

بمفردهم دون توجيه
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يت�م أداء املهم�ة كل س�اعة، ك�ام أهن�ا تتس�م بكوهن�ا بالغ�ة األمهية 
وصعب�ة، ويت�م تنفيذها من خ�الل التخطيط هلا أو حس�ب جدول 

زمني حمدد.
املعرفة األساسية 

معرفة مزايا وعيوب استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف التعليم التوجيهي 

أفضل املامرسات 
تقديم أس�اليب تعليم خمتلفة أثناء اس�تخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتص�االت يف التعلي�م التوجيهي، عىل س�بيل املث�ال العمل عىل 
تن�وع املحتوى الن�يص أو الصور أو املوس�يقى وفًقا لنم�ط التعليم 
الذي يفضله الطالب، باإلضافة إىل استغالل التسهيالت واخلدمات 
لتلبية االحتياجات التعليمية املحددة، مثل توفري الوسائل السمعية 

للطالب الصم وضعاف السمع.
األخطاء الشائعة  

ع�دم اإلمل�ام بالنط�اق الواس�ع املتاح م�ن األجه�زة والربامج التي 
يمك�ن اس�تخدامها يف التعلي�م التوجيه�ي )والت�ي ال تقت�رص عىل 

برامج العروض التقديمية فحسب( 
األخطاء الفادحة  

 االعت�امد الزائ�د عىل التكنولوجي�ا يف عملية التدريس، عىل س�بيل 
املثال أن يقوم املعلم بعرض مقاطع الفيديو فحسب بداًل من تعليم 

الطالب يف قاعة الدراسة
اختي�ار مص�در أو أداة تكنولوجية غري صحيحة، عىل س�بيل املثال 
أن يس�تعني املعلم بأداة تكنولوجية متاحة أو ش�يقة ولكنها ال متت 

بصلة للهدف التعليمي 

)3-1( توظي��ف تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالتص��االت يف مناذج 

نظرية التعلم والتعليم التوجيهي 
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النقاط األساسية 
التع�رف ع�ىل خط�ط ال�درس أو األنش�طة التي تش�مل األنش�طة 
التعليمي�ة للط�الب التي تعتمد عىل التعلي�م التوجيهي، ومن بينها 

ما ييل: 
•ممارسة الطالب لألنشطة )بمفرده أو يف جمموعات(  	

•الواجبات 	

•القيام باملرشوعات طويلة األجل وقصرية األجل 	

•الدراسة القائمة عىل املبادرة الذاتية للطالب 	

•التعلم اإلليكرتوين 	

•االختبارات والتقييم 	

عنارص املهمة 
بيان اهلدف التعليمي بوضوح

إعداد النشاط التعليمي
دراس�ة إمكاني�ات مجي�ع األدوات واملصادر الرقمي�ة املتاحة لدعم 

النشاط
اختي�ار األدوات واملصادر الرقمية املناس�بة والتي تتوافق كثرًيا مع 

اهلدف التعليمي وأساليب تعلم الطالب
تقييم مدى فاعلية الدعم الرقمي

نقاط خارج املناقشة
دعم التعليم التوجيهي

تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها
يتم أداء املهمة كل س�اعة، كام أهنا تتسم بكوهنا مهمة جًدا وصعبة، 
ويت�م تنفيذه�ا م�ن خ�الل التخطي�ط هلا أو حس�ب ج�دول زمني 

حمدد.
األخطاء الشائعة 

عدم توقع حدوث املش�كالت املحتم�ل مواجهتها مع األجهزة أو 
الربامج وعدم وضع خطة مالئمة للتعامل مع أي أحداث طارئة

اختيار نشاط يستغرق وقًتا أطول من مدة الدرس
ع�دم توافق مصادر أو أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

مع عمر الطالب أو قدراته أو مستواه الدرايس
اس�تخدام مص�ادر أو أدوات تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت 

التي ال جتذب انتباه الطالب للمشاركة أو العمل من خالهلا

األخطاء الفادحة
تش�تت أذهان الطالب وانرصاف انتباههم إىل األدوات املستخدمة 
وعدم تعلمهم للهدف التعليمي املرجو، عىل س�بيل املثال انرصاف 
الطالب للعب عىل الكمبيوتر يف هناية األمر بداًل من تعلم ما يقوله 

املعلم

النقاط األساسية 
مراع�اة التفاع�ل غري املنظم/غ�ري املخطط له يف العملي�ة التعليمية 
والذي يطرأ خالل رشح الدروس أو يف األوقات اخلاصة بالطالب 
)يف املرشوع�ات أو الواجب�ات( حيث يكونون أكث�ر اهتامًما بجمع 
الكثري من األفكار واملعلومات عن موضوع البحث مقارنًة باملعلم 
املهت�م بخط�ة التعلي�م. وقد يش�مل مثل ه�ذا التفاع�ل األحداث 
اجلاري�ة املتداول�ة يف األخبار والتي تتعلق بالدرس أو املس�تجدات 

العلمية أو الطرق غري املتوقعة للدراسة والبحث. 
عنارص املهمة

قب�ول األعامل البحثية غ�ري املتوقعة رشيطة أن تك�ون وثيقة الصلة 
باملوضوع وذلك بقصد تشجيع الطالب عىل حب املبادرة واملعرفة 

واالطالع 
اغتن�ام الفرص�ة ملعرفة كيف يمك�ن للمص�ادر واألدوات الرقمية 
أن تس�اعد يف عملي�ة التعل�م وتوض�ح للط�الب كيفية اس�تخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مثل هذه املواقف 
اس�تخدام األدوات أو املصادر الرقمي�ة للحصول عىل املعلومات، 
عىل س�بيل املثال إجراء بحث عىل اإلنرتنت أو اس�تخدام اجلداول 
اإلليكرتونية يف العمليات احلس�ابية، مثل حساب متوسط درجات 
الط�الب أو املعدل املتوس�ط هلا وغري ذل�ك، أو إيضاح االجتاهات 

عىل الرسم البياين وعقد مقارنات مع مستويات األداء السابقة. 
مس�اعدة الطالب يف توس�يع نطاق معارفهم وفهم اهلدف الرئييس 
م�ن عملي�ة التعلم من خ�الل حرصهم عىل دراس�ة البخُع�د اجلديد 

املطروح من املوضوع الدرايس
مساعدة الطالب عىل أن يدركوا أن املصادر الرقمية تعد ذات قيمة 
يف مجيع جوانب احلياة، وليس يف جمال الرتبية والتعليم فحسب، من 

أجل احلصول عىل املعلومات وتوسيع نطاق املعرفة 
نقاط خارج املناقشة

التطرق إىل الدروس التي مل يتم التخطيط هلا بشكل واٍف أو اإلعداد 
غري الكايف لعملية التدريس

تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها
يت�م أداء هذه املهمة بصورة يومية، كام أهنا تتس�م بكوهنا مهمة جًدا 

وصعبة إىل حٍد ما، ويتم تنفيذها نتيجًة حلدث غري خمطط له.

)3-2( ابت��كار أنش��طة تعليمي��ة تس��تخدم مص��ادر تكنولوجيا 
املعلوم��ات واالتصاالت لدع��م النتائ��ج التعليمي��ة والرتبوية 

احملددة

)3-3( اس��تخدام تكنولوجيا املعلوم��ات واالتصاالت يف التفاعالت 

التعليمية اآلنية والتلقائية 
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أسباب تنفيذ املهمة 
إجراء املناقشات داخل قاعة الدراسة، التوسع التلقائي يف األنشطة 
التعليمي�ة املنظمة أو وجود عدد كبري من الظروف األخرى املمكنة 

التي تدفع الطالب إىل حب املعرفة واالطالع 
املعرفة األساسية

انظر املهمة )4-3( واألدوات اإلنتاجية القياسية اخلاصة بمجموعة 
Office برامج

 األدوات املستخدمة 
أية أدوات رقمية مناس�بة، وال س�يام اإلنرتنت، أو استخدام جدول 

بيانات إليكرتوين حلساب النتائج عىل سبيل املثال 
أفضل املامرسات 

إدارة املنه�ج اجلدي�د للبحث بحي�ث يكون مثم�ًرا ومنتًجا ويتعلق 
هبدف الدرس

إرش�اد الطالب إىل كيفية اس�تخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بصورة يومية وكذلك يف أداء املهام اليومية

بيان اسرتاتيجيات البحث الفعالة
العقبات 

عدم استعداد املعلم لتتبع عنارص البحث غري املخطط هلا أو مناقشة 
املوضوعات غري املتوقعة

عدم توفر مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
األخطاء الشائعة 

خروج الطالب واملعلم أثناء املناقش�ة عن اهلدف الرئييس للدرس، 
كأن يقوم بتتبع الكثري من روابط الويب 

األخطاء الفادحة 
التع�رض ملواق�ع ويب غري مناس�بة، عىل س�بيل املث�ال املواقع التي 

حتوي مواًدا للبالغني والكبار فقط

النقاط األساسية 
توضي�ح البني�ة التنظيمي�ة للع�روض التقديمي�ة وتوقيته�ا ومدى 
اختالفه�ا ع�ن املحارضة ، أثن�اء حتديد كي�ف تعم�ل التكنولوجيا 
وأجهزة الكمبيوتر عىل دعم املعلومات، ومنها أي مصادر وأدوات 
رقمية، وليس برامج العروض التقديمية فحسب التي تخُعَرض عىل 

إحدى الشاشات حتى يراها مجيع الطالب 
عنارص املهمة 

بيان اهلدف التعليمي بوضوح
حتدي�د مص�در تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت املت�اح )من 
أجه�زة وبرامج وبيانات( واألكثر مالءم�ًة )ليس بالرضورة برامج 

الع�روض التقديمي�ة - رب�ام يك�ون ج�دول بيانات إليك�رتوين أو 
برنامج معاجلة الكلامت أو برامج فيديو( 

اإلش�ارة إىل أن اجلداول والرس�وم البيانية يمكن أن تبدو يف صورة 
ثابت�ة يف برام�ج الع�روض التقديمية ولك�ن من املمك�ن أن تكون 

متغرية ويمكن تعديلها يف برامج اجلداول اإلليكرتونية. 
تنظيم هيكل العرض التقديمي وعالقته ببقية عنارص الدرس

دراسة املصادر الرقمية املتاحة كافة 
اختي�ار األدوات واملصادر الرقمية املناس�بة والت�ي تتوافق متاًما مع 

اهلدف التعليمي وأساليب التعلم اخلاصة بالطالب
إعداد العرض التقديمي باس�تخدام التصميم املرئي اجليد والتقدم 
املنطقي وجتنب تكدس نقاط التعداد النقطي عىل الشاش�ة الواحدة 

واألخطاء الشائعة األخرى 
تطبي�ق أس�اليب التقدي�م اجلي�دة )إتاح�ة ف�رص للتفاع�ل وطرح 

األسئلة وإبداء التعليقات ...إلخ(
تقييم فاعلية العرض التقديمي

اس�تخدام اإلفص�اح التدرجي�ي عن املعلوم�ات لتتزامن م�ع رواية 
األحداث وتعظيم استفادة الطالب وتعزيز املشاركة والتفاعل فيام 

بينهم 
نقاط خارج املناقشة

الربام�ج املتخصصة للغاية مث�ل تلك املس�تخدمة يف بيئات العمل 
الصناعية أو الربامج املرتبطة بموضوعات حمددة )ألن اختبار إطار 
عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ال يرتبط بموضوعات حمددة( 
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها 

يت�م أداء املهم�ة بص�ورة يومي�ة، ك�ام أهنا تتس�م بكوهنا مهم�ة جًدا 
وصعب�ة، ويت�م تنفيذها من خ�الل التخطيط هلا أو حس�ب جدول 

زمني حمدد. 
األخطاء الشائعة 

انخفاض جودة التصميم املرئي )اللون، أحجام اخلطوط، األلوان، 
املسافات بني عنارص العرض(

القراءة من عىل الشاشة
تقديم معلومات كثرية للغاية

حمارضة الطالب دون إعطاء فرصة هلم للتفاعل واملشاركة

)3-4( تصمي��م ع��روض تقدميي��ة يت��م فيه��ا توظي��ف مص��ادر 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصورة مالئمة
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الوحدة 
الرابعة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
حتديد األدوات األساسية واستخدامها

النقاط األساسية
التعرف ع�ىل أجهزة الكمبيوت�ر )املكتبية أو املحمول�ة(، ملحقات 
أجه�زة الكمبيوت�ر، الذاك�رة والتخزي�ن، الشاش�ات، الس�بورات 
البيضاء، اهلواتف املحمول�ة، أجهزة العرض، الكامريات الرقمية، 
الطابع�ات، اكتش�اف وحل املش�كالت عند احلاج�ة، معرفة نقاط 
الق�وة ونق�اط الضع�ف اخلاص�ة باألجهزة/ملحق�ات الكمبيوتر 
املس�تخدمة يف األغراض التعليمي�ة، اعتب�ارات التكاليف اخلاصة 

باألجهزة املختلفة
عنارص املهمة

حتديد االحتياجات التعليمية
حتديد اجلهاز أو األجهزة التي تلبي االحتياجات التعليمية

تقدير التكاليف
اختبار النشاط باستخدام اجلهاز املحدد

التأكد من توفر اجلهاز يف الوقت واملكان املحددين
إع�ادة تقيي�م فاعلية اجله�از يف تلبي�ة االحتياج�ات التعليمية املراد 

حتقيقها يف املستقبل
نقاط خارج املناقشة

كيفي�ة تركي�ب األجهزة/امللحق�ات املح�ددة، معرف�ة املعلوم�ات 
التقني�ة التفصيلي�ة ح�ول كيفية اس�تخدام اجلهاز/أح�د امللحقات 
)عىل س�بيل املثال، االقتصار ع�ىل معرفة كيفية اس�تخدام الكامريا 

اللتقاط صورة، دون معرفة كيفية تزين هذه الصورة تقنًيا(
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يتم أداء هذه املهمة بشكل يومي، كام أهنا تتسم بكوهنا بالغة األمهية 
وصعبة إىل حد ما، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حس�ب 

جدول زمني حمدد. 
أسباب تنفيذ املهمة

ضم جهاز جديد إىل أجهزة املدرسة
احلاج�ة إىل توثي�ق خ�ربة ما بش�كل رقم�ي )تصوير رحل�ة ميدانية 

بالفيديو(
احلاجة إىل خفض استهالك الورق

أفضل املامرسات
حتديد اجلهاز املس�تخدم حسب الغرض املراد استخدامه من أجله، 

وليس العكس
العقبات

س�وء تقدي�ر امله�ارات املطلوب�ة الس�تخدام اجلهاز/ع�دم كفاي�ة 
اإلعدادات/فقدان الثقة

تكلفة اجلهاز أو مدى توافره
مواجهة صعوبات تقنية أو نقص دعم تكنولوجيا املعلومات

األخطاء الفادحة 
عدم اختبار اجلهاز قبل االستخدام

النقاط األساسية
فه�م عناوين املواقع واس�تخدامها يف الدخول ع�ىل مواقع الويب، 
تقييم مستوى مصداقية املوقع، التعرف عىل اإلمكانيات اإلضافية، 
حتميل امللفات/الوسائط، تقييم مدى صلة حمتوى املوقع بالنشاط، 
املقص�ود بربنام�ج التصفح، أن�واع برامج التصفح، تأثري مس�توى 

رسعة االتصال باإلنرتنت عىل األنشطة التعليمية املمكن تنفيذها
عنارص املهمة

حتديد عالقة اإلنرتنت بتنفيذ النشاط التعليمي
استعراض مواقع الويب باستخدام برنامج التصفح

تقييم مستوى مصداقية املوقع
تقييم مستوى دقة املوقع

تقيي�م املوق�ع بن�اًء ع�ىل السياس�ات ذات الصل�ة وحق�وق امللكية 
الفكرية

تقييم مدى فائدة حمتوى املوقع بالنسبة للنشاط أو الناتج التعليمي
حتدي�د إذا م�ا كان�ت هن�اك حاج�ة إىل أي�ة برام�ج إضافي�ة، مث�ل 

اإلمكانيات اإلضافية
توظيف املحتوى يف النشاط أو الناتج التعليمي

إنشاء إشارة مرجعية أو مرجع ملوقع الويب

)4-1( حتديد األجهزة واألدوات املطلوبة يف نشاط تعليمي حمدد 

)4-2( استخدام اإلنرتنت واملصادر لدعم األنشطة التعليمية
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نقاط خارج املناقشة
كيفي�ة عم�ل اإلنرتنت، تاري�خ ش�بكة اإلنرتنت، إع�داد االتصال 

باإلنرتنت، اكتشاف وحل مشكالت االتصال باإلنرتنت
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يتم أداء هذه املهمة بصفة يومية، كام أهنا تتس�م بكوهنا بالغة األمهية 
وصعبة إىل حد ما، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حس�ب 

جدول زمني حمدد.
أسباب تنفيذ املهمة

احلاج�ة إىل إجياد معلومات إضافي�ة أو حديثة وفًقا لوجهات النظر 
املختلفة

احلاج�ة إىل إجي�اد جمموعة أكرب من املصادر، مث�ل الصور أو مقاطع 
الفيديو باإلضافة إىل النص

احلاجة إىل ابتكار أنشطة تفاعلية
احلاجة لالتصال/التعاون

احلاجة لتوظيف أساليب التعلم الواقعية
أفضل املامرسات

للتحقق من مستوى دقة ومصداقية موقع الويب، يؤخذ يف االعتبار 
م�ا إذا كان املوق�ع قد تم إنش�اء مرجع له أم ال وه�ل تتوفر الثقة يف 

منشئ هذا املوقع، باإلضافة إىل معرفة اجلهة املمولة له.
مراجع�ة السياس�ة التي تتبعها املدرس�ة قب�ل تثبي�ت أي إمكانيات 

إضافية
اختب�ار الروابط املوجودة عىل املوقع واتباعها للتأكد من أهنا عاملة 

وأن حمتواها مالئم للعرض عىل الطالب
التحقق من إمكانية الدخول عىل املوقع من بيئة العمل التي س�وف 

يتم استخدامه فيها
تقييم املخاطر املتعلقة باستخدام املوقع

إنشاء إشارات مرجعية ملواقع الويب حسب احلاجة
وض�ع خط�ة احتياطي�ة يف حال�ة فش�ل الوس�يلة التكنولوجية عن 

العمل
العقبات 

بطء االتصال باإلنرتنت أو عدم صالحيته لالعتامد عليه 
شيوع مفهوم يف املجتمع مفاده أن اإلنرتنت غري آمن 

عدم توفر ملحقات جهاز الكمبيوتر املطلوبة
املعرفة األساسية

االط�الع عىل املهمة )6-3( - حتديد األم�ور اخلاصة بالتأمني عند 
استخدام شبكة اإلنرتنت

التعرف عىل رسعة نقل البيانات عىل اإلنرتنت
معرفة سياسات االستخدام املقبولة

معرفة برنامج التصفح بأنواعه املختلفة

معرفة عنارص عناوين املواقع
معرفة ماهية شبكة اإلنرتنت

اإلملام بكيفية التصفح عرب اإلنرتنت
معرف�ة كيفي�ة إتاح�ة حمت�وى املوق�ع اإلليك�رتوين يف حال�ة انقطاع 

االتصال باإلنرتنت
معرفة أنواع اخلدمات املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت

معرف�ة كيفية تقييم مس�توى مصداقي�ة املوقع اإلليك�رتوين ومدى 
دقته

األخطاء الفادحة
كتاب�ة عنوان املوق�ع دون مراعاة الدقة، مما ي�ؤدي إىل الدخول عىل 

حمتويات موقع آخر قد تكون غري مالئمة وغري مهمة
القرارات ذات الصلة

ه�ل أحت�اج إىل مصادر أخرى م�ن مصادر تكنولوجي�ا املعلومات 
واالتص�االت ملعرف�ة كيفية اس�تخدام املوقع اإلليك�رتوين يف قاعة 

الدارسة؟
هل يمكن أن استخدم املوقع اإلليكرتوين دون االتصال باإلنرتنت 
أم ال بد من االتصال باإلنرتنت الستخدامه داخل قاعة الدراسة؟

هل يعد حمتوى املوقع اإلليكرتوين مالئاًم للطالب املتلقني؟
م�ا املغ�زى ال�ذي أري�د م�ن الط�الب اس�تيعابه م�ن خ�الل ه�ذا 

النشاط؟
هل تعد شبكة اإلنرتنت هي أفضل وسيلة للحصول عىل املعلومات 

أم أهنا اخليار الوحيد املتاح؟

النقاط األساسية
التعرف عىل كيفي�ة إجراء عملية البحث، حتديد لغة البحث، تقييم 
نتائج البحث، اس�تيعاب طريقة ترتيب نتائج البحث، التعرف عىل 
املقصود بمحرك البحث، أنواع حمركات البحث ونقاط ضعف/قوة 
كل منها، استخدام الكلامت األساسية، استخدام أقواس االقتباس 
يف البح�ث، البح�ث عن أنواع بعينه�ا من املص�ادر )مثل الصور/
الوس�ائط(، تقييم مس�توى أمان نتائج البحث، الدخول عىل نتائج 
البحث، معرفة كيفية حفظ نتائج البحث/إنش�اء عالمات مرجعية 
هلا/طباعته�ا ، إدارة قائم�ة املفضالت/املواقع التي س�بق زيارهتا، 
اس�تعراض نتائج البحث، اس�تخدام أدوات اللغة يف نتائج البحث 

)بالنسبة للمرتمجني(.
عنارص املهمة

حتديد مادة البحث والصيغة املناس�بة )كأن تكون صورة أو نص أو 
مقاطع فيديو( 

اختيار الكلامت األساسية املناس�بة للبحث عن املعلومات اخلاصة 
بموضوع معني

)4-3( اس��تخدام حم��رك البحث إلجراء عملية البحث باس��تخدام  

كلمة أساسية
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االنتقال بني نتائج البحث
مراجع�ة أو تنقيح كلامت البحث حس�ب ال�رضورة للحصول عىل 

عدد معقول من النتائج
تقيي�م ومقارن�ة النتائ�ج التي تظهر عن�د إدخال كلامت أساس�ية يف 

حمركات البحث املختلفة
اختيار نتيجة البحث املناسبة للمعلومات املطلوبة

فتح موقع الويب أو الدخول عليه أو إنشاء عالمة مرجعية له
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يت�م أداء ه�ذه املهمة بصورة أس�بوعية، كام أهنا تتس�م بكوهنا مهمة 
ج�ًدا وقليل�ة الصعوبة، ويت�م تنفيذها م�ن خالل التخطي�ط هلا أو 

حسب جدول زمني حمدد. 
أسباب تنفيذ املهمة

احلاجة إىل احلصول عىل مصادر/معلومات فورية
احلاجة لتوسيع قاعدة املعرفة/املصادر

احلاج�ة إلجياد معلوم�ات موثوق فيه�ا لتعزيز اخل�ربات التعليمية 
)ويشمل ذلك إجياد أمثلة واقعية( 

احلاجة إىل تضمني خربات افرتاضية كجزء من العملية التعليمية
املعرفة األساسية

االطالع عىل املهمتني )4-2( و)3-6(
اإلملام باملبادئ املنظمة حلقوق النرش والتأليف

معرفة حمركات البحث املالئمة لألجهزة املحمولة والتكاليف ذات 
الصلة

النقاط األساسية
التعرف عىل العنارص املكونة لعنوان الربيد اإلليكرتوين، مواصفات 
كلمة املرور اجليدة، خطوات إنشاء حساب بريد إليكرتوين )تعطيل 
وإع�ادة تفعيل احلس�اب(، اس�تيعاب مفاهيم الربي�د اإلليكرتوين، 
حف�ظ وإرس�ال املرفق�ات )وتش�مل حجمه�ا(، قواعد اس�تخدام 
الربي�د اإلليك�رتوين، التعرف عىل دف�رت العناوي�ن، رشكات توفري 
خدم�ة الربيد اإلليك�رتوين، اعتب�ارات اخلصوصي�ة، موضوعات 
التأم�ني )املتعلقة برس�ائل الربيد غري املرغوب فيها والفريوس�ات 
وحم�اوالت النص�ب واالحتيال ع�رب املواق�ع اإلليكرتونية ورسقة 
اهلوية وغريها(، إدارة حس�اب الربيد اإلليكرتوين )تش�مل إنش�اء 
املجل�دات(، فالتر رس�ائل الربيد اإلليكرتوين غ�ري املرغوب فيها، 
التنويه عن خيار الربيد اإلليكرتوين عىل اهلاتف املحمول، اكتشاف 
وحل املش�كالت املتعلقة باألخطاء البس�يطة بالربيد اإلليكرتوين، 
كيفية تس�جيل اخلروج من حس�اب الربيد اإلليكرتوين، اس�تيعاب 
والربي�د  الوي�ب  املعتم�د ع�ىل  اإلليك�رتوين  الربي�د  ب�ني  الف�رق 

اإلليكرتوين املعتمد عىل أجهزة الكمبيوتر التابعة

عنارص املهمة
إنشاء حساب بريد إليكرتوين 

إنشاء وإرسال رسائل عرب الربيد اإلليكرتوين
إرسال الرسالة ملستلم واحد أو للعديد من املستلمني، التعرف عىل 

cc/bcc االختصارين
الرد عىل رسائل الربيد اإلليكرتوين الواردة

إرسال/استالم/حفظ املرفقات
إدارة حساب الربيد اإلليكرتوين

إنشاء/تنظيم املجلدات
حذف الرس�ائل القديم�ة للمحافظة عىل عدم جت�اوز حد التخزين 
املحدد )ويشمل ذلك صندوق الرسائل املرسلة وصندوق الرسائل 

املحذوفة(
نقل الرسائل إىل جملدات

فحص صندوق الرسائل غري املرغوب فيها بصورة دورية
إدارة دفرت العناوين ووظائفه )والتي تشمل إنشاء املجموعات(

نقاط خارج املناقشة
التع�رف عىل كيفية عمل اإلنرتنت، تاريخ ش�بكة اإلنرتنت، إعداد 
االتصال باإلنرتنت، اكتش�اف وحل املشكالت اخلاصة باالتصال 
الربي�د  اإلليك�رتوين،  الربي�د  خدم�ة  وح�دة  إدارة  باإلنرتن�ت، 

اإلليكرتوين اخلاص بالرشكات
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يتم أداء هذه املهمة بصورة يومية، كام أهنا تتسم بكوهنا بالغة األمهية 
وصعبة إىل حد ما، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حس�ب 

جدول زمني حمدد.
أسباب تنفيذ املهمة

احلاج�ة للتواصل مع اآلب�اء واملديرين واألق�ران والطالب بغض 
النظر عن أماكن تواجدهم

احلاجة ملتابعة سلسلة االتصاالت
احلاجة لتحديد مهام يقوم هبا الطالب

احلاجة ملش�اركة الوسائط/املس�تندات الرقمية )بني شخصني فقط 
أو بني شخص والعديد من األشخاص(

احلاجة خلفض التكلفة وتقليل استخدام الورق
احلاجة للتواصل مع شخص يستخدم لغة خمتلفة

املعرفة األساسية
اإلملام بقواعد استخدام الربيد اإلليكرتوين

معرفة مزايا الربيد اإلليكرتوين مقارنة بالربيد التقليدي
اس�تيعاب الف�رق بني الربي�د اإلليكرتوين )باعتباره وس�يلة اتصال 

غري متزامنة( وبني وسائل االتصال املتزامنة األخرى
استيعاب اخلصائص واملزايا اخلاصة بتخزين البيانات عن بعد   

استيعاب الفرق بني الرسائل النصية ورسائل الربيد اإلليكرتوين
االطالع عىل املهمتني )4-2( و)3-6(

)4-4( إنشاء واستخدام حساب بريد إليكرتوني على شبكة الويب
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العقبات
بطء االتصال باإلنرتنت أو عدم صالحيته لالعتامد عليه

حظر برنامج احلامية لرسائل الربيد اإلليكرتوين أو امللفات املرفقة به
كتابة عناوين بريد إليكرتوين هبا أخطاء إمالئية

جم�اوزة حج�م امللف املرفق للحدود املس�موح هب�ا أو منعه برنامج 
الربيد اإلليكرتوين من االستمرار يف العمل

األخطاء الشائعة
عدم اإلملام برسائل اإلعالم باخلطأ الشائعة 

ع�دم اإلمل�ام بش�كل كاف بقواعد اس�تخدام الربي�د اإلليكرتوين، 
كإرس�ال رد إىل مجيع جه�ات االتصال املدرجة يف دف�رت العناوين، 
يف ح�ني أن�ه من األنس�ب الرد ع�ىل إحداه�ا فقط، وكذل�ك األمر 
بالنسبة الستخدام احلروف الكبرية )يف الرسائل املكتوبة باللغة من 

اإلنجليزية(.
إرسال رسائل بريد إليكرتوين دون مراجعتها أواًل

 املش�كالت املتعلقة بس�طر العنوان، حيث إنه قد ال يوضح حمتوى 
رسائل الربيد أو يتسبب يف إدراجها يف جملد الرسائل غري املرغوب 

فيها
الفشل يف إرفاق امللفات املطلوبة

الفش�ل يف فحص رسائل الربيد اإلليكرتوين، وإمهال تنظيم وإدارة 
رسائل الربيد اإلليكرتوين بشكل دوري

األخطاء الفادحة
كتابة عناوين بريد إليكرتوين هبا أخطاء إمالئية )وبالتايل يتم إرساهلا 

إىل الشخص اخلطأ أو عنوان ليس له وجود من األساس(
ترك حساب الربيد اإلليكرتوين دون استخدام إىل أن يتوقف

عدم محاية كلمة املرور اخلاصة بالربيد اإلليكرتوين

النقاط األساسية
اس�تخدام برنام�ج معاجل�ة الكلامت، اس�تخدام برنامج رس�ومي، 
اس�تخدام برنام�ج ع�رض تقديم�ي، موافق�ة الربنام�ج حلاج�ات 
التعلم/ألنامط التعلم/للمرحلة العمرية للطالب، تطبيق املهارات 

األساسية لتلبية االحتياجات التعليمية
عنارص املهمة

حتديد النتيجة التعليمية املراد حتقيقها أو املهمة املراد تنفيذها
حتديد اإلمكانات املتاحة يف الربنامج  لتحقيق النتائج التعليمية

قارن/قّي�م ه�ذه اإلمكاني�ات )عىل س�بيل املث�ال، كتاب�ة التقارير، 
دمج/مطابقة النشاط وما إىل ذلك(

حتديد السامت التي سيتم استخدامها يف الربنامج
توضيح املهارة املطلوبة لتنفيذ النشاط الذي وقع عليه االختيار

تقييم ما ينطوي عليه استخدام النشاط يف املستقبل
نقاط خارج املناقشة

تثبيت الربامج، إدارة قاعة الدراسة/التنفيذ
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يت�م أداء ه�ذه املهمة بصورة أس�بوعية، كام أهنا تتس�م بكوهنا مهمة 
ج�ًدا وصعب�ة، ويت�م تنفيذها م�ن خ�الل التخطيط هلا أو حس�ب 

جدول زمني حمدد. 
أسباب تنفيذ املهمة

احلاجة إىل القيام بعملية التدريس بش�كل أكثر فاعلية، كاس�تخدام 
أس�لوب تصوير األف�كار واملفاهيم بالوس�ائط املتع�ددة، بداًل من 

الرشح بواسطة كتاب درايس
العقبات

تكاليف احلصول عىل الرتخيص
عدم توافر الربنامج من األساس

عدم توافر الربنامج باللغة املطلوبة
عدم موافقة املحتوى/األمثلة املتضمنة يف الربنامج ملا هو سائد عىل 

النطاق املحيل
األخطاء الفادحة

اختيار األداة ثم البحث عن نشاط تعليمي يتوافق معها
القرارات ذات الصلة

ه�ل اس�تخدام ه�ذا الربنامج داخ�ل قاعة الدراس�ة يمث�ل اختياًرا 
عملًيا؟

ه�ل هن�اك مص�ادر أخ�رى م�ن مص�ادر تكنولوجي�ا املعلوم�ات 
واالتص�االت يلزم توفريها الس�تخدام هذا الربنام�ج داخل قاعة 

الدراسة؟

النقاط األساسية
اس�تخدام الربام�ج املس�تقلة بذاهت�ا أو املتصل�ة بش�بكة اتص�ال، 
اس�تخدام جداول البيان�ات اإلليكرتونية، اس�تخدام نظام اإلدارة 
املدريس )لتس�جيل حضور الطالب وحفظ الس�جالت وتسجيل 

الدرجات والتحاق الطالب وتنظيم اجلداول ... إلخ(
عنارص املهمة

التخطيط للبيانات التي سيتم مجعها
مجع البيانات

تطبيق البيانات 
حتليل البيانات

)4-5( إيضاح كيفية اس��تخدام التطبي��ق احملدد للربامج لتلبية 

)4-6( استخدام الربامج يف إدارة الطالب وبياناتهماالحتياجات التعليمية
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إنشاء التقارير ومشاركتها
التعامل مع املعلومات، حسب ما هو مناسب

نقاط خارج املناقشة
تصميم قاعدة البيانات/نظام اإلدارة، إدارة نظام حفظ السجالت/

توصيل نظام حفظ السجالت بشبكة اتصال
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يت�م أداء ه�ذه املهمة بصورة أس�بوعية، كام أهنا تتس�م بكوهنا بالغة 
األمهي�ة وصعبة إىل حد ما، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو 

حسب جدول زمني حمدد.
أسباب تنفيذ املهمة

احلاجة إىل حتليل البيانات وإنشاء التقارير
توفري متطلبات املؤسسات أو احلكومات

املعرفة األساسية
استيعاب مميزات احلفظ الرقمي للسجالت

اإلملام بشكل عام باألنواع املختلفة لنظم إدارة السجالت
معرف�ة أنواع البيانات الت�ي يمكن مجعها، والغ�رض من وراء هذا 

اجلمع
التعرف عىل أنواع التقارير التي يمكن إنشاؤها

اس�تيعاب املوضوع�ات املتعلق�ة بالتأم�ني الرقم�ي واحلف�اظ عىل 
اخلصوصية )املهمة 3-6(

التع�رف ع�ىل كيفية عم�ل التطبيق عىل جه�از كمبيوتر مس�تقل أو 
متصل بشبكة

العقبات
قصور التعلم املهني

انعدام الثقة يف القدرة عىل استخدام التطبيق
عدم وجود ش�بكة عىل اإلطالق أو وجود ش�بكة غري جديرة بالثقة 

يف العمل عليها
الدعم غري الكايف للربامج/التطبيقات

ضي�ق الوقت املطل�وب لتحويل الس�جالت العادية إىل س�جالت 
رقمية

األدوار ذات الصلة
دعم تكنولوجيا املعلومات

دعم الربامج )للربنامج الذي وقع عليه االختيار(
إدارة املدرسة

األخطاء الشائعة
إدخال بيانات خاطئة وبالتايل احلصول عىل نتائج غري صحيحة

عدم التأكد من صحة البيانات املجمعة
استخدام حتليل أو صيغ غري صحيحة )عىل سبيل املثال، حتديد نوع 

غري مناسب من الرسوم البيانية للتقرير(

األخطاء الفادحة
عدم االحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات.

القرارات ذات الصلة
حتديد من له احلق يف الدخول إىل البيانات.

حتديد عدد مرات مجع البيانات.

النقاط األساسية
إرسال الرس�ائل النصية، عقد املؤمترات الس�معية، عقد املؤمترات 
املرئية، تقني�ات عق�د االجتامعات/قاعات الدراس�ة االفرتاضية، 
التع�اون القائ�م ع�ىل ش�بكة الويب )ع�ىل س�بيل املثال، الرس�ائل 
الفورية واملدونات ومواقع الويكي ومشاركة املصادر وما إىل ذلك، 
تضم�ني وس�ائل التكنولوجيا احلديثة مت�ى كان ذلك مناس�ًبا مثل 
web 2.0 وما بعده(، استخدام الشبكات االجتامعية، ملحة عن 
املواطن�ة الرقمية وقواعد اس�تخدام اإلنرتنت، الربيد اإلليكرتوين، 
التعاون باس�تخدام املصادر املحلية )شبكة االتصال املحلية التابعة 

للمعمل/املدرسة يف مقابل استخدام اإلنرتنت(
عنارص املهمة

حتديد فرصة التعاون التي من شأهنا إضافة قيمة إىل عملية التعلم
حتديد األداة املناسبة للتعاون

وتوف�ري  املطل�وب  الوق�ت  )حتدي�د  التع�اون  لعملي�ة  التخطي�ط 
اللوجيستيات الالزمة ... إلخ(
اختبار اإلعداد لعملية التعاون

تنفيذ عملية التعاون
يف املستقبل، ينبغي تقييم فاعلية عملية التعاون بالنسبة الحتياجات 

تعليمية معينة.
نقاط خارج املناقشة

إعداد/إدارة األجهزة/الربامج ذات الصلة، إدارة شبكة االتصال/
نظام إدارة العملية التعليمية

تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها
يتم أداء هذه املهمة بصورة شهرية، كام أهنا تتسم بكوهنا مهمة جًدا 
وصعب�ة، ويت�م تنفيذها من خ�الل التخطيط هلا أو حس�ب جدول 

زمني حمدد.
أسباب تنفيذ املهمة

إتاحة الفرصة لالشرتاك يف املسابقات
إتاحة الفرصة لتكون جزًءا من جمتمع أكرب

احلاجة إىل احلصول عىل نصيحة أو استشارة من خبري/متخصص
املعرفة األساسية

االطالع عىل املهمتني )4-4( و)3-6(
معرفة ما يتضمنه النشاط التعاوين أو ما ينبغي أن يتضمنه

)4-7( استخدام التقنيات الشائعة لالتصال والتعاون
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معرف�ة أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتص�االت املتاحة لعملية 
التعاون

أفضل املامرسات
البدء بأنشطة تعاونية بسيطة، مثل إجراء تعاون عىل املستوى املحيل 

وليس الدويل 
التخطيط للنشاط التعاوين بشكل مجاعي

التأكد من موافقة النشاط التعاوين ألهداف املنهج الدرايس
العقبات

سوء تقدير الوقت املطلوب
االفتقار إىل الثقة يف استخدام أدوات التعاون
فروق التوقيت واختالف اللغات والثقافات

وتوفري اللوجيستيات الالزمة
األخطاء الشائعة

عدم الدراية باالختالفات الثقافية
االفتقار إىل وجود هدف وفهم مشرتكني مع الطرف اآلخر املشرتك 

يف عملية التعاون 
عدم مواكبة أحدث التطورات يف تقنيات التعاون

األخطاء الفادحة
سوء تقدير التحديات اللوجيستية لعملية التعاون

األدوار ذات الصلة
دعم تكنولوجيا املعلومات

القرارات ذات الصلة
متطلبات األدوات ذات الصلة، عىل سبيل املثال توفري كامريا ويب 

للمؤمترات املرئية
حتديد املهارات التي سيكتسبها الطالب من هذا النشاط

حتديد ما إذا كانت شبكة اإلنرتنت هي االختيار األمثل أم االختيار 
الوحيد لعمليات التعاون
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الوحدة 
اخلامسة

التنظيم واإلدارة
تنظيم وإدارة قاعة الدراسة القياسية

النقاط األساسية
م أمثلة عىل الكيفية التي يمكن  يف بيئة معمل الكمبيوتر: ناِقش وَقدِّ
هبا اس�تخدام الكمبيوتر إلنجاز أحد أنش�طة عملي�ة التعلم، وضع 
خطة درس يتم فيها استخدام بيئة معمل الكمبيوتر. كذلك، ناقش 
ممي�زات وعيوب العمل يف بيئ�ة معمل كمبيوتر حيتوي عىل جمموعة 
أجهزة متصلة ببعضها البعض عن طريق ش�بكة اتصال، باإلضافة 

إىل أساليب إدارة قاعة الدراسة.
عنارص املهمة

حتديد فرصة التعلم التي يمكن استخدام معمل الكمبيوتر فيها
التخطيط لتوفري اللوجيس�تيات الالزم�ة لتنفيذ املهمة )مثل توقيت 
حج�ز املعمل وكيفية جعل امللفات متاحة للطالب ومعرفة كلامت 

املرور اخلاصة بتشغيل أجهزة الكمبيوتر(
التحق�ق من أن بيئ�ة معمل الكمبيوتر تدعم احلاج�ة املحددة )مثل 

مالءمة عدد الطالب مع عدد أجهزة الكمبيوتر املتاحة(
اختبار النشاط املطلوب يف معمل الكمبيوتر

التحقق من امتالك الطالب للمهارات التي تؤهلهم لتنفيذ النشاط 
املطلوب

إعداد بيان للمهمة يوجز اخلطوط العامة هلذا النشاط
نقاط خارج املناقشة

إدارة معم�ل الكمبيوت�ر، التخطي�ط لتصميم املعمل، إدارة ش�بكة 
االتص�ال الت�ي تض�م أجه�زة الكمبيوتر املش�تمل عليه�ا املعمل، 
البيئ�ات الت�ي تقع خ�ارج معم�ل الكمبيوت�ر )مث�ل املكتبة/قاعة 

الدراسة(
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يت�م أداء تلك املهمة ش�هرًيا،  كام أهنا تتس�م  بكوهن�ا مهمة وصعبة 
إىل حد ما، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حس�ب جدول 

زمني حمدد. 
أسباب تنفيذ املهمة

احلاجة إىل اس�تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عملية 
التدريس أو توفر الفرصة لذلك

احلاجة إىل توفري عملية تعلم فردي

املعرفة األساسية                                       
االطالع عىل املهام )4-1( و)4-5( و)5-3( و)3-6(

املناس�بة  واالتص�االت  املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  أدوات  حتدي�د 
للنش�اط املطلوب )أال وهي أجهزة الكمبيوت�ر وملحقاهتا وبرامج 

الكمبيوتر( 
إعداد الطالب للتعامل مع املش�كالت التي يمكن أن يتعرضوا هلا 
أثناء ممارس�ة أنشطة التعلم عرب اإلنرتنت، بام يف ذلك قضايا حقوق 

امللكية الفكرية والرسقة األدبية والسالمة الشخصية
إدراك الطالب لسياسة استخدام معمل الكمبيوتر

اإلمل�ام بالطرق املختلفة إلدارة جمموعة م�ن الطالب يف بيئة معمل 
الكمبيوتر

األخطاء الشائعة
تقدير وقت أقل من املطلوب ألداء النشاط املعني

سوء تقدير مستوى مهارات الطالب إما بالنقصان أو بالزيادة
األخطاء الفادحة 

افرتاض أن األمور ستس�ري عىل ما ي�رام وعدم وضع خطة للتعامل 
مع الطوارئ

معايري النجاح
اش�رتاك الطالب يف النش�اط بدرجة أكرب وزيادة الباعث بداخلهم 

للمشاركة فيه
التزام الطالب املتزايد بعملية التعلم

أدوار وظيفية ذات صلة
فريق دعم تكنولوجيا املعلومات

املرشفون عىل معمل الكمبيوتر

النقاط األساسية
استخدام جمموعة من مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  مص�ادر  إمكانيات/عي�وب  إدراك 
الدراس�ة  لقاع�ة  املختلف�ة  إدارة االس�رتاتيجيات  واالتص�االت، 
س�واء بص�ورة فردي�ة أو ثنائي�ة أو يف جمموع�ات صغ�رية. كذلك، 
إدارة بيئة قاعة الدراس�ة باس�تخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات 

)5-1( ممارسة أنشطة التعلم يف بيئة معمل الكمبيوتر

)5-2( إدارة اس��تخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع 
األفراد واجملموعات الصغرية والكاملة يف البيئات املختلفة
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واالتصاالت، مناقش�ة كيفية اس�تخدام أجه�زة الكمبيوتر إلنجاز 
أحد أنشطة عملية التعلم وتقديم أمثلة عىل ذلك، وضع خطة درس 
تقوم عىل اس�تخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

بيئة قاعة الدراسة
عنارص املهمة

حتدي�د فرص�ة التعل�م الت�ي يمك�ن توظي�ف مص�ادر تكنولوجي�ا 
املعلومات واالتصاالت فيها

التخطي�ط لتوف�ري اللوجيس�تيات  الالزم�ة )مث�ل إتاح�ة مص�ادر 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودعمها(

التخطيط لالس�رتاتيجية املطلوبة لقيام الطالب بالنش�اط املطلوب 
)بام يف ذلك تقسيم الطالب إىل جمموعات(

اختبار النشاط املطلوب
التحق�ق م�ن امتالك الطالب للمه�ارات التي تؤهله�م لتنفيذ هذا 

النشاط
تقديم األفكار األساس�ية الرضورية لتوجيه الطالب أثناء ممارس�ة 

النشاط
تقييم مدى نجاح النشاط للرجوع إىل النتيجة يف املستقبل

وضع خطة احتياطية لالستعانة هبا يف حالة عدم فاعلية التكنولوجيا 
يف تنفيذ املهمة املطلوبة

نقاط خارج املناقشة
التع�رف ع�ىل بيئة معم�ل الكمبيوت�ر، املعرف�ة العميق�ة بمصادر/

أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يت�م أداء تل�ك املهمة أس�بوعًيا، ك�ام أهنا تتس�م بكوهنا مهم�ة جًدا 
وصعبة إىل حد ما، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حس�ب 

جدول زمني حمدد. 
أسباب تنفيذ املهمة

إمكانية تضمني جتارب تعلم حالية أو واقعية
إمكاني�ة تنمي�ة برنام�ج التعليم م�ن خ�الل اس�تخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ليكون أكثر تفاعاًل ومتيًزا
احلاجة إىل اس�تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عملية 

التدريس أو توفر الفرصة لذلك
احلاجة إىل توفري عملية تعلم فردي

املعرفة األساسية
االطالع عىل املهام )4-1( و)4-5( و)5-3( و)3-6(

إعداد الطالب للتعامل مع املش�كالت التي يمكن أن يتعرضوا هلا 
أثناء ممارس�ة أنشطة التعلم عرب اإلنرتنت، بام يف ذلك قضايا حقوق 

امللكية الفكرية والرسقة األدبية والسالمة الشخصية
إدراك املعلم أن إدارة قاعة الدراس�ة تكون أكثر تعقيًدا عند تضمني 
األنش�طة الت�ي يتم فيها اس�تخدام مص�ادر تكنولوجي�ا املعلومات 

واالتصاالت يف الدرس

أفضل املامرسات
التأكد من إتاحة دعم تكنولوجيا املعلومات

تقدي�ر الوقت املطل�وب لتنفيذ النش�اط بام يف ذل�ك الوقت الالزم 
الستخالص املعلومات بعد إمتام النشاط

تش�جيع الطالب عىل االعتامد عىل أنفس�هم يف حل املشكالت التي 
تواجههم
العقبات

ع�دم مالءم�ة البيئ�ة املادي�ة لقاع�ة الدراس�ة الس�تخدام مص�در 
تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت أو ع�دم مالءم�ة حجمه�ا 
الس�تيعاب املجموع�ات االجتامعي�ة املختلف�ة التي تس�تخدم هذا 

املصدر
معارضة الطالب للرتتيبات غري املألوفة بالنسبة هلم

انعدام الثقة يف استخدام مصدر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
املطلوب

األخطاء الشائعة
اختيار حجم غري مناس�ب للمجموعة املشاركة يف تنفيذ النشاط مما 

يعرض نجاحه للخطر
عدم تعديل النش�اط أثناء تنفيذه عند اكتش�اف أن حجم املجموعة 

املشاركة فيه غري مناسب
تقدير وقت أقل من املطلوب ألداء النشاط

سوء تقدير مستوى مهارات الطالب إما بالنقصان أو الزيادة
األخطاء الفادحة

افرتاض أن األمور ستس�ري عىل ما ي�رام وعدم وضع خطة للتعامل 
مع الطوارئ

معايري النجاح
اش�رتاك الطالب يف النش�اط بدرجة أكرب وزيادة الباعث بداخلهم 

للمشاركة فيه
التزام الطالب املتزايد بعملية التعلم

عدم تعطيل النشاط التعليمي الذي يستخدم تكنولوجيا املعلومات 
واالتص�االت لألنش�طة التعليمي�ة األخ�رى التي تت�م داخل قاعة 

الدراسة

النقاط األساسية
اس�تخدم جمموعة من مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
)مث�ل اهلواتف املحمولة(، إدراك م�دى مالءمة مصادر تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لالس�تخدام بالنسبة ملجموعة متنوعة من 
الرتتيب�ات االجتامعي�ة، إدراك قيمة الرتتيب�ات االجتامعية املختلفة 
بالنس�بة للتعل�م، حتدي�د االس�رتاتيجيات املختلفة لقاعة الدراس�ة 
عن�د اس�تخدام الط�الب خمتل�ف مص�ادر تكنولوجي�ا املعلومات 

واالتصاالت بصورة فردية وثنائية ويف جمموعات صغرية

)5-3( حتدي��د الرتتيب��ات االجتماعي��ة املناس��بة وغري املناس��بة 
لالستخدام مع مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتنوعة
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عنارص املهمة 
حتدي�د أنامط تكنولوجيا برامج وأجه�زة الكمبيوتر املختلفة املتاحة 

لالستخدام.
التفكري يف الرتتيب�ات االجتامعية املحتملة التي يمكن اس�تخدامها 

لألغراض التعليمية )بام يف ذلك مدى مالءمتها لالستخدام(
اختيار مص�ادر تكنولوجيا االتصاالت واملعلوم�ات املختلفة التي 
تناس�ب الرتتيبات االجتامعية املختلفة، وذلك بالنس�بة لألغراض 

املتنوعة
نقاط خارج املناقشة

التع�رف عىل بيئ�ة معم�ل الكمبيوت�ر ، املعرفة العميق�ة بمصادر/
أدوات تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت، التخطي�ط للدرس 

وتنظيمه
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يتم أداء تلك املهمة ش�هرًيا، كام أهنا تتس�م بكوهنا مهمة جًدا وذات 
مس�توى منخفض من الصعوبة، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط 

هلا أو حسب جدول زمني حمدد. 
أسباب تنفيذ املهمة

احلاجة إىل زيادة التعاون بني الطالب
احلاجة إىل توظيف اس�رتاتيجية التعلم يف القرن احلادي والعرشين 

يف اسرتاتيجيات التدريس
إمكانية دع�م برنامج التدريس باس�تخدام تكنولوجي�ا املعلومات 
واالتصاالت ليتضمن، عىل سبيل املثال، خربات تعلم أكثر تفاعاًل 

أو متيًزا
توفر عدد حمدود من مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املعرفة األساسية
االطالع عىل املهام )4-1( و)4-5( و)2-5(

تكنولوجي�ا  اس�تخدام مص�ادر  التع�رف ع�ىل ممي�زات وعي�وب 
املعلومات واالتصاالت داخل قاعة الدراسة، بام يف ذلك األعطال 

والتحديات املحتملة
إدراك أن إدارة قاع�ة الدراس�ة تك�ون أكث�ر تعقي�ًدا عن�د تضم�ني 
األنش�طة الت�ي يتم فيها اس�تخدام مص�ادر تكنولوجي�ا املعلومات 

واالتصاالت يف الدرس
اس�تيعاب ن�وع النش�اط املمك�ن ممارس�ته يف ضوء حج�م مصادر 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة لكل طالب
اس�تيعاب املزاي�ا التعليمي�ة واالجتامعي�ة للرتتيب�ات االجتامعي�ة 

املختلفة
أفضل املامرسات 

إج�راء النش�اط املخط�ط له م�ع زميل م�ن أجل التحق�ق من مدى 
مالءمته وسري األمور بنجاح عند ممارسته مع الطالب

العقبات
ع�دم مالءم�ة حج�م بيئة قاع�ة الدراس�ة الس�تيعاب املجموعات 
االجتامعي�ة املختلفة التي تس�تخدم مصدر تكنولوجي�ا املعلومات 

واالتصاالت املعني
معارضة الطالب للرتتيبات غري املألوفة بالنسبة هلم

األخطاء الشائعة
اختيار حجم غري مناس�ب للمجموعة املشاركة يف تنفيذ النشاط مما 

يعوق نجاحه 
عدم تعديل النشاط )أثناء تنفيذه( عند اكتشاف أن حجم املجموعة 

املشاركة فيه غري مناسب
نتيجة املهمة

حتديد مص�در تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األمثل يف ضوء 
نوع الرتتيبات االجتامعية داخل قاعة الدراسة

األدوار ذات الصلة
فريق الدعم واملعاجلون املهنيون

القرارات ذات الصلة
ما مدى سعة بيئة قاعة الدراسة ومالءمتها؟
ما اهلدف التعليمي من ممارسة هذا النشاط؟
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الوحدة 
السادسة

التعلم املهين
استخدام أدوات حمو األمية الرقمية يف تعزيز مستوى األداء املهني

النقاط األساسية
العم�ل عىل زيادة طاقة املعلم وإنتاجيته وقدرته عىل التواصل )عىل 
س�بيل املثال، اس�تخدم جداول البيانات اإلليكرتوني�ة للتعامل مع 
درج�ات الط�الب(، التح�ول م�ن اس�تخدام األجه�زة التناظرية 
إىل األجه�زة الرقمية، كتابة قائمة باألنش�طة األساس�ية التي حيتاج 
املعلم�ون إىل القي�ام هب�ا كجزء م�ن مهامه�م الوظيفية، اس�تخدام 
األجه�زة  )مث�ل  واالتص�االت  املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  مص�ادر 
املختلف�ة والكمبيوت�ر املكتب�ي والكمبيوت�ر املحم�ول والكمبيوتر 
الكف�ي وبرام�ج الكمبيوتر كربنام�ج معاجلة الكلامت وس�جالت 

الويب ومواقع الويكي وأدوات االتصال األخرى(
عنارص املهمة

حتديد املهام املطلوب تنفيذها
اختيار مهمة يمكن تأديتها بصورة أكثر كفاءة باستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
حتدي�د األق�ران أو فري�ق الدعم أو األف�راد اآلخرين )ب�ام يف ذلك 
الط�الب( الذي�ن يمك�ن اللج�وء إليه�م كمص�ادر أو موجهني أو 
مستش�ارين من ذوي اخلربة أو مساعدين عند استخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 
حتدي�د أكث�ر أدوات تكنولوجي�ا املعلومات واالتص�االت مالءمًة  

لالستعانة هبا يف تنفيذ هذه املهمة
حتدي�د أي تغيريات يمكن إدخاهلا ع�ىل الطريقة التقليدية التي تنفذ 

هبا املهمة للحصول عىل مزايا إضافية
تنفي�ذ امله�ام باس�تخدام أداة تكنولوجيا املعلوم�ات واالتصاالت 

املحددة
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يت�م أداء تل�ك املهمة أس�بوعًيا، ك�ام أهنا تتس�م بكوهنا مهم�ة جًدا 
وصعبة إىل حد ما، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حس�ب 

جدول زمني حمدد. 
أسباب تنفيذ املهمة

عدم فاعلية املامرسة احلالية لتنفيذ املهمة
احلاجة إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  مص�ادر  م�ن  جدي�د  مص�در  وص�ول 
واالتصاالت إىل املدرسة

احلاجة إىل تقليل الفاقد من الورق
احلاجة إىل تنمية مهارات الطالب

املعرفة األساسية
اس�تيعاب املزايا اإلنتاجية الستخدام مصدر تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت املحدد
استيعاب العملية املطلوب تطويرها 

إدراك إمكانيات مصدر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونقاط 
القوة ونقاط الضعف التي يتسم هبا لتحقيق أغراض اإلنتاجية

معرفة األمور املتعلقة بالتكلفة واحلصول عىل الرتخيص 
معرف�ة الوق�ت املح�دد وامله�ارات األساس�ية واإلع�داد ال�الزم 

الستخدام مصدر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
االطالع عىل املهمة )4-4(

أفضل املامرسات
الب�دء بمهام بس�يطة وجع�ل تكنولوجيا املعلوم�ات واالتصاالت 

جزًءا من نظام العمل اليومي
العم�ل عىل حتس�ني امله�ارات م�ع إدراك أن ذلك سيس�تغرق وقًتا 

لتحقيقه
العقبات 

فق�دان الثق�ة أو املهارة التي تؤه�ل الس�تخدام أدوات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

غي�اب أكثر مص�ادر تكنولوجي�ا املعلومات واالتص�االت مالءمًة 
ألداء تلك املهمة
األخطاء الشائعة

حماولة استخدام مجيع األدوات املتاحة
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنفيذ مهمة حرجة 

عند بداية تعلم كيفية استخدام هذه التكنولوجيا
عدم املثابرة يف تنفيذ املهمة عىل الرغم من وجود أخطاء يف البداية

القرارات ذات الصلة
هل يزيد اس�تثامر الوقت واملال يف استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من اإلنتاجية؟

)6-1( اس��تخدام مصادر تكنولوجي��ا املعلومات واالتصاالت يف دعم 
إنتاجية املعلم وقدراته
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هل يصلح اس�تخدام مصدر تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت 
هذا يف بيئة املدرسة؟

ه�ل يعد مص�در تكنولوجيا املعلوم�ات واالتص�االت الذي وقع 
عليه االختيار هو أفضل خيار أو اخليار الوحيد املتاح؟

النقاط األساسية
اس�تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتص�االت للعمل مع الزمالء 
ع�رب احل�دود واملس�افات البعي�دة والتع�رف ع�ىل تقني�ة التعل�م 
االف�رتايض، البحث ع�ن املصادر الت�ي يتم اس�تخدامها يف عملية 
التدريس، كذلك العمل عىل زيادة املعرفة باملواد الدراس�ية وطرق 
التدريس، اس�تخدم مص�ادر تكنولوجيا املعلوم�ات واالتصاالت 

التي يمكن أن تسهم يف تعزيز التطوير املهني
عنارص املهمة

البحث عن مص�ادر متنوعة لتكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت 
يمكن أن تستخدم لزيادة املعرفة باملواد الدراسية وطرق التدريس

حتديد أهداف التطوير املهني الشخيص
وضع خطة لتحقيق األهداف املرجوة باستخدام أدوات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
حتدي�د األق�ران أو فريق الدع�م أو األفراد اآلخري�ن الذين يمكن 
اللجوء إليهم عند اس�تخدام تكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت 

كمصادر أو موجهني أو مساعدين
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يت�م أداء تل�ك املهم�ة كل ثالثة أش�هر، كام أهنا تتس�م بكوهنا مهمة 
وصعبة إىل حد ما، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حس�ب 

جدول زمني حمدد. 
أسباب تنفيذ املهمة

الرغبة يف حتسني فرص التوظيف
وجود تغيريات يف املنهج الدرايس

االطالع عىل أحدث املعلومات املتعلقة باملادة الدراسية املعنية أواًل 
بأول

احلاجة إىل تنمية مهارات الطالب
املعرفة األساسية

االطالع عىل املهام )4-2( و)4-3( و)4-4( و)7-4(
التعرف عىل كيفية استخدام اإلنرتنت والتواصل عربه

املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  مص�ادر  اس�تخدام  مزاي�ا  اس�تيعاب 
واالتص�االت لتوس�يع املعرفة واالط�الع عىل أح�دث املعلومات 

أواًل بأول
االطالع عىل إمكانيات مصدر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ونق�اط الق�وة ونق�اط الضع�ف التي يتس�م هب�ا لتحقي�ق أغراض 

اإلنتاجية

أفضل املامرسات
الب�دء بمهام بس�يطة م�ع االتص�اف باملرونة والواقعية بش�أن مدى 

النجاح الذي يمكن حتقيقه يف البداية
االلتزام بخطة التطوير املهني الشخيص

التحق�ق م�ن مصداقي�ة وج�ودة مص�ادر تكنولوجي�ا املعلوم�ات 
واالتصاالت

تصيص وقت حمدد للتطوير املهني
العقبات

عدم تصيص وقت الستثامره يف التطوير املهني
صعوبة حتديد مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املوثوق 

فيها
زيادة تكلفة مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

انع�دام الثقة يف اس�تخدام أدوات ومص�ادر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أو االفتقار إىل املهارة يف ذلك

األدوار ذات الصلة
األقران واخلرباء باملادة الدراس�ية املعنية وخرباء طرق التدريس يف 

جمال الرتبية والتعليم
األخطاء الشائعة

تقدير وقت أقل من املطلوب لتنفيذ املهمة
املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  مص�ادر  مصداقي�ة  م�ن  التحق�ق  ع�دم 

واالتصاالت
ع�دم املثاب�رة عىل تنفيذ املهم�ة عىل الرغم من اإلخف�اق يف تنفيذها 

يف البداية
األخطاء الفادحة

عدم وجود خطة شخصية أو واقعية للتطوير املهني
معايري النجاح

اس�تخدام تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت لزي�ادة املس�امهة 
املتوقعة من اخلبري لتحقيق التطوير املهني

الق�درة ع�ىل املش�اركة م�ع ذوي اخل�ربة العملي�ة، مثل: املش�اركة 
يف املناقش�ات الت�ي تت�م ع�رب اإلنرتن�ت ب�ني املعلمني بش�أن طرق 

التدريس
القرارات ذات الصلة

هل يعد اس�تثامر الوقت واملال يف اس�تخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف التطوير املهني مثمًرا وجديًرا باالهتامم؟

هل مص�در تكنولوجيا املعلوم�ات واالتصاالت ال�ذي وقع عليه 
االختيار هو أفضل خيار أم اخليار الوحيد املتاح؟

ه�ل يتمتع املعل�م بامله�ارات التي تؤهله الس�تخدام ه�ذا املصدر 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

النقاط األساسية
التع�رف عىل معلومات عن التنمر اإلليك�رتوين، حتديد املعلومات 
املناس�بة للنرش ع�رب اإلنرتنت، التعرض ملن يس�تخدمون اإلنرتنت 

)6-2( اس��تخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم 
التعلم املهين 

)6-3( إدارة قضايا التأمني يف البيئات الرقمية
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يف ممارس�ات غري أخالقية، منتديات التواصل، قضايا اخلصوصية، 
ع�رب  واالحتي�ال  للنص�ب  التع�رض  الفريوس�ات،  القرصن�ة، 
اإلنرتنت، رس�ائل الربي�د اإلليكرتوين غري املرغ�وب فيها، ملفات 
تعريف البيانات، الرس�ائل املنبثقة، حقوق امللكية الفكرية وحقوق 
الن�رش والتألي�ف واملحت�وى اإلليك�رتوين غ�ري املالئ�م، املواطن�ة 
الرقمية، قواعد اس�تخدام الربيد اإلليك�رتوين، أخالقيات التعامل 
م�ع اإلنرتن�ت، املتطلب�ات القانونية ورسي�ة البيانات الش�خصية، 

املوضوعات املتعلقة بكلمة املرور
عنارص املهمة 

اتاذ إجراءات وقائية ضد الفريوسات ورسائل الربيد اإلليكرتوين 
غري املرغوب فيها والربامج اخلبيثة وملفات تعريف البيانات

الوعي بسياس�ة املدرسة املتعلقة باستخدام األجهزة الرقمية وتنفيذ 
متطلبات تلك السياسة

تقديم نموذج صالح للمواطنة الرقمية اجليدة
التأكد من تأمني البيانات )رسية البيانات الشخصية(

احرتام حقوق النرش والتأليف وحقوق امللكية الفكرية
تعلي�م الطالب خماط�ر اإلنرتن�ت واالس�تخدام اآلمن ل�ه )التنمر 
اإلليك�رتوين، املعلوم�ات املناس�بة للنرش عرب اإلنرتن�ت، التعرض 
مل�ن يس�تخدمون اإلنرتنت يف ممارس�ات غ�ري أخالقي�ة، منتديات 
التواص�ل( وقواع�د التعامل م�ع الربي�د اإلليك�رتوين وإجراءات 

استخدامه
عقد مقارنة بني خماطر اس�تخدام اإلنرتنت ومزايا استخدامها أثناء 

تعليم الطالب
االلتزام بسياس�ة االس�تخدام املقبول لإلنرتنت وتشجيع اآلخرين 

عىل االلتزام هبا
نقاط خارج املناقشة

مناقش�ة الس�المة النفس�ية للط�الب، موض�وع إدم�ان اس�تخدام 
الكمبيوت�ر )مث�ل إدم�ان اس�تخدام األلعاب وم�ا ش�ابه(، املعرفة 

العميقة باملتطلبات القانونية للتعامل مع اإلنرتنت
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يت�م أداء تلك املهمة كل س�اعة، كام أهنا تتس�م بكوهنا بالغة األمهية 
وصعب�ة ج�دًا، ويت�م تنفيذها م�ن خ�الل التخطيط هلا أو حس�ب 

جدول زمني حمدد. 
أسباب تنفيذ املهمة

استخدام الطالب لإلنرتنت
اطالع املعلمني عىل السجالت أو حفظ السجالت

إع�داد املعلمني لتقارير يقدموهن�ا إىل آخرين مثل اآلباء أو املديرين 
أو اللجان القائمة عىل االختبارات

األدوات املستخدمة
بش�كل خ�اص، يت�م اس�تخدام برامج تصف�ح اإلنرتن�ت وقواعد 
أدوات  أو  بيان�ات  أي  اس�تخدام  يت�م  البيان�ات. ويف األس�اس، 

رقمية.

أفضل املامرسات 
ات�اذ مجي�ع االحتياط�ات املمكن�ة لتجنب خماط�ر )رس�ائل الربيد 
اإلليك�رتوين غ�ري املرغ�وب فيه�ا والتع�رض ملح�اوالت النصب 
واالحتي�ال ع�رب اإلنرتنت والتعرض ملن يس�تخدمون اإلنرتنت يف 
ممارسات غري أخالقية وما شابه ذلك( وتأمني البيانات )من خالل 
اس�تخدام كلم�ة م�رور للوصول إليها، عىل س�بيل املث�ال( وجتنب 

إفشاء البيانات الرسية
العقبات

اجلهل بمخاطر استخدام اإلنرتنت
غياب الربامج املضادة للفريوسات 

عدم اخلربة بالتعامل مع اإلنرتنت
األخطاء الشائعة

الرضا بالنتائج حتى إن كانت غري مرضية
الفش�ل يف التع�رف عىل م�دى وعي التالمي�ذ بقضاي�ا التأمني عند 
التعام�ل م�ع اإلنرتن�ت واإلج�راءات الت�ي جي�ب اتاذه�ا لتأمني 

األجهزة والبيانات
ب�ث اخلوف إىل درج�ة مبالغ فيها يف نفوس الطالب من اس�تخدام 

اإلنرتنت ومن خماطره
األدوار ذات الصلة

الط�الب، املعلم�ون، اآلب�اء، فريق دع�م تكنولوجي�ا املعلومات، 
اإلدارة

القرارات ذات الصلة
كيفية عرض خماطر استخدام اإلنرتنت وفًقا لعمر الطالب

مش�اركة اآلباء عند عرض املشكالت املتعلقة باستخدام اإلنرتنت 
أو عدم مشاركتهم
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الفئات املرشحة للدراسة
الفئات املرشحة للدراسة

املعلمني يف  تنمية كفاءات  بإطار عمل  التكنولوجية اخلاص  الفئات املرشحة لدراسة مقرر منهج حمو األمية  تشمل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملني يف جمال التعليم، بام يف ذلك القائمون عىل إعداد املعلمني، الذين يرغبون يف 

تطوير مهاراهتم لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفاعلية يف العملية التعليمية.

املتطلبات األساسية

•املهارات 	

املهارات األساسية ملحو األمية الرقمية، بام يف ذلك إجادة كيفية استخدام أدوات اإلنتاجية املكتبية مثل برامج  - 
معاجلة الكلامت واجلداول اإلليكرتونية والعروض التقديمية أو اإلملام هبا

إدارة امللفات - 

املهارات األساسية اخلاصة باستخدام الكمبيوتر )بام يف ذلك مهارات استخدام املاوس ولوحة املفاتيح( - 

إجادة استخدام اإلنرتنت - 

•الوصول ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 	

إن إتاحة وصول املعلمني والطالب هلذه األدوات يف املدرسة سيفيد يف تدريس املقرر الدرايس بنجاح.

ملحوظات
أسبوعية،  بصورة  يومية،  بصورة  ساعة،  كل  هي:  مستويات،   6 من  يتكون  ملقياس  وفًقا  املهمة  تكرار  مدى  يقاس 

بصورة شهرية، بصورة ربع سنوية، بصورة سنوية.

يقاس مدى أمهية املهمة وفًقا ملقياس يتكون من 5 مستويات، هي: بالغة األمهية، مهمة جًدا، مهمة، مهمة إىل حد ما، 
غري مهمة.

تقاس درجة صعوبة املهمة وفًقا ملقياس يتكون من 5 مستويات، هي: بالغة الصعوبة، صعبة، صعبة إىل حد ما، قليلة 
الصعوبة، غري صعبة.

حتت عنوان »العقبات« بالنسبة لكل مهمة، جيب األخذ يف االعتبار أن هذه العقبات تتضمن نقص املصادر والوقت 
واإلبداع.
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الوحدة 
األولي

استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف التعليم

استيعاب السياسات التعليمية اخلاصة بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

عملية التدريس

تتناول هذه الوحدة كيفية تطوير املعلمني الستيعاهبم العميق ألهداف ومبادئ إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعالقته بالسياسات التعليمية الوطنية. يف هذا اإلطار، سيقوم املعلم بتنفيذ املهمة 

التالية.

واملقاالت  الفيديو  ومقاطع  )املستندات  املتاحة  املصادر  دراسة 
الوطنية  التعليمية  والسياسات  املرجعية  والكتب  الصحفية 
تنمية  عمل  بإطار  اخلاصة  واملطبوعات  املدرسية  والسياسات 
والتي  واالتصاالت(  املعلومات  تكنولوجيا  يف  املعلمني  كفاءات 
يف  املعلمني  كفاءات  تنمية  عمل  إطار  ومبادئ  أهداف  ترشح 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذلك السياسات التعليمية 

الوطنية واملحلية ذات الصلة
يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  كيفية  حتليل 
املشكالت  حل  عىل  بالقدرة  يتعلق  فيام  الطالب  مهارات  تطوير 
والعمل التعاوين واإلبداع حتى يتمكنوا من اكتساب معرفة عميقة 

باملواد الدراسية وتطبيق تلك املعرفة عىل مشكالت واقعية
يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مسامهة  كيفية  يف  التفكري 

حتسني مجيع اجلوانب التي تتصل بعمل املعلم 
البحث عن نامذج وعروض توضيحية للتطبيق الفعيل ملبادئ إطار 
عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف الواقع. وقد تكون هذه النامذج متاحة من خالل ما ييل: أقراص 
املواد  أو  املقاالت الصحفية  أو  الفيديو  أو مقاطع  الرقمية  الفيديو 
أو  املوثقة  احلالة  دراسات  أو  اإلنرتنت  شبكة  عىل  املطروحة 
متابعة  أو  التدريبية  إىل متحدثني خارجيني يف األحداث  االستامع 
الدروس التي يلقيها الزمالء من املعلمني يف املدرسة نفسها أو يف 

مدارس أخرى 
ومزايا  التعليمية  السياسة  أهداف  بشأن  الزمالء  مناقشة 
التعليم  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  واستخدامات 

والفوائد التي تعود عىل كل من املعلم والطالب 

تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها
األمهية  بالغة  بكوهنا  تتسم  أهنا  كام  يومًيا  املهمة  تلك  أداء  يتم 

وصعبة. 
أسباب تنفيذ املهمة

الحتياجات  مناسبة  ليست  للتعليم  التقليدية  الطرق  أن  إدراك 
املجتمع واالقتصاد يف العامل املعارص

التعليمية للمدارس أو يف السياسة  حدوث تغيريات يف األهداف 
التعليمية الوطنية
املعرفة األساسية

عىل  القائمة  التعلم  بأنشطة  اخلاصة  املعرفة  بأساسيات  اإلملام 
املرشوعات

عىل  احلالية  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية  القضايا  معرفة 
املستويني الوطني واملحيل وداخل املجتمع املدريس

املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  حتدث  التي  بالتطورات  اإلحاطة 
االتصال  شبكات  من  كل  استخدام  تزايد  مثل  واالتصاالت، 

االجتامعية واهلاتف املحمول 
املعلومات  بتكنولوجيا  والشباب  األطفال  ارتباط  مدى  معرفة 

واالتصاالت، كأن يتم التطرق إىل مفهوم »اجليل الرقمي« 
العقبات

وآرائه  نظره  ووجهات  للمعلم  الشخصية  املتحيزة  األفكار 
واعتباراته اخلاصة 

عىل  القدرة  عدم  أو  اجلديدة  األفكار  استخدام  يف  التفكري  رفض 
استخدامها

إتاحة الفرصة للوصول إىل املصادر األساسية مثل بيانات السياسة 
التعليمية الوطنية أو املحلية دون عناء

عدم وجود برامج للتعلم املهني أو ضعف مستواها
التعليمية وكذلك  القيادة الوطنية أو املحلية للسياسة  عدم فاعلية 

أسلوب نرشها

)1-1( استيعاب السياسة التعليمية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
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بتكنولوجيا  املتعلقة  التعليمية  السياسة  ألهداف  معارضة  وجود 
أو سياسية أو  املعلومات واالتصاالت من جانب فئات اجتامعية 
دينية أو أوساط اجتامعية معينة أو أولياء األمور أو بعض أصحاب 
شأهنا  من  واملجموعات  الفئات  تلك  فمثل  الشخصية.  املصالح 
التي  بالقضايا  خيتص  فيام  املعلمني  رؤية  عىل  خطري  بشكل  التأثري 
التعليمية. وقد حيتاج املعلمون إىل التواصل مع  تطرحها السياسة 
هذه املجموعات والسعي نحو التأثري عليها إذا أرادوا أن يتمكنوا 

من تنفيذ أهداف تلك السياسة بنجاح

األخطاء الشائعة

افرتاض وجود معرفة وافية بالسياسة التعليمية املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت دون التأكد من ذلك

مؤقتة دون  أو رغبة سياسية  زائلة  بدعة  التعليمية  السياسة  اعتبار 
إدراك أن املوضوعات التي تتناوهلا مهمة بالنسبة لعمل املعلم

الفشل يف إدراك أن السياسة التعليمية تدور حول املامرسة الفعلية 
التدريس  عملية  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لتوظيف 

وليس جمرد القدرة عىل استخدام مصطلحات تلك التكنولوجيا 

 األخطاء الفادحة

افرتاض أن مسؤولية تنفيذ تلك السياسة تقع فقط عىل عاتق فرد 
واحد يف املدرسة مثل »منسق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت« 

بداًل من أن تكون مسؤولية كل معلم
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الوحدة 
الثانية

 املنهج الدراسي والتقييم
حتقيق أهداف املنهج الدرايس وعملية التقييم باستخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت

تتناول هذه الوحدة كيفية تأثري استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل املنهج 
الدرايس وعملية التقييم. ويف إطار ذلك، يكون املعلم قادًرا عىل أن:

باستخدام  أفضل  بشكل  تدريسها  يتم  أن  يمكن  التي  الدرايس  املنهج  يف  األساسية  والعمليات  املفاهيم  •حيدد  	
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وال يشري ذلك إىل اجلوانب اخلاصة باملعرفة واالستيعاب فحسب، ولكنه 

يشري أيًضا إىل املهارات واإلجراءات والقيم واالجتاهات.

•حيدد الطريقة املناسبة له الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقييم الطالب. 	

وفيام ييل وصف مفصل هلاتني املهمتني.

املواد  أو  املادة  يف  األساسية  واملفاهيم  للعمليات  املعلم  حتديد 
التوجيهات  إىل  بالرجوع  بتدريسها  سيقوم  التي  الدراسية 
واملقررات  الدرايس  املنهج  وبيانات  الرسمية  واملتطلبات  العامة 
ملوضوع  الستيعابه  وطبًقا  الرسمية،  املرجعية  والكتب  الدراسية 
التي يعترب استخدام  املعارف واملفاهيم  املادة باإلضافة إىل حتديده 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو الطريقة املثىل لتدريسها
حتديد املهارات والعمليات األساسية التي يمكن تطويرها من خالل 
واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  الدرايس  املنهج 
من أمثلة هذه املهارات والعمليات: اإلبداع واالبتكار والتواصل 
والتعاون والبحث والتفكري النقدي وحل املشكالت حيث يمكن 

تطبيق هذه املهارات حلل املشكالت الواقعية 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ومصادر  أدوات  اختيار 
مهارات  وتنمية  الدرايس  املنهج  أهداف  لتحقيق  مالءمة  األكثر 
الطالب املطلوبة، ولكن دون إمهال املصادر األخرى التي يمكن 

استخدامها والتي ال تتعلق بتلك التكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت للوفاء  حتديد كيفية استخدام تكنولوجيا 
وكذلك  مستوياهتم  بكافة  الطالب  مجيع  لدى  التعلم  باحتياجات 
املثال، يمكن  الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة. عىل سبيل 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  استخدام  إتاحة 
للطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم أو للطالب املوهوبني 

أو للطالب الذين يواجهون صعوبة يف القراءة واهلجاء أو للطالب 
الذين يعانون من مشكالت برصية 

تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها
بالغة  بكوهنا  تتسم  أهنا  كام  األقل  املهمة شهرًيا عىل  تلك  أداء  يتم 

األمهية وصعبة إىل حد ما.
أفضل املامرسات

الدرايس  املنهج  منسقي  ذلك  يف  بام  املهنيني،  الزمالء  مناقشة 
والقيادات املدرسية 

العقبات
التي  التعليمية   املادة  عدم وجود ثقة كافية من جانب املعلمني يف 
أسئلة  بتوجيه  للطالب  للسامح  أنفسهم  يف  أو  بتدريسها  يقومون 

صعبة إليهم
وجود معارضة عىل املستويات الثقافية أو األرسية أو الدينية ألنواع 

معينة من املفاهيم واملعارف
األخطاء الشائعة

الرتكيز عىل املهارات وجتاهل املفاهيم األساسية 
إقحام األفكار الشخصية املتحيزة

اإلخفاق يف التمييز بني املفاهيم األساسية وغري األساسية
التأكيد املفرط عىل مفاهيم ومعارف معينة دون غريها

اإلخفاق يف التفكري بأسلوب ناقد ومستقل
وضع قواعد صارمة وملزمة لتفكري الطالب بشأن حتديد املفاهيم 

األساسية للامدة الدراسية  

)2-1( حتديد املفاهيم والعمليات األساس��ية يف املنهج الدراسي 
اليت يعت��رب اس��تخدام تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالتصاالت هو 

الطريقة املثلى لتدريسها
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لتقييم  فقط  ليس  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
باملواد  املوجودة  األساسية  واحلقائق  باملعلومات  الطالب  معرفة 
الكامل  االستيعاب  لتقييم  خاصة  وبصفة  أيًضا  ولكن  الدراسية 
للمفاهيم األساسية اخلاصة هبا والعمليات عالية املستوى مثل حل 

املشكالت والتعاون والتفكري النقدي
التفكري يف األنواع املختلفة من التقييم التي يمكن تنفيذها بفاعلية 
التقييم  مثل:  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  عند 
األداء  سجالت  وفحص  االختبارات  وإجراء  باملعايري  باملطابقة 

وإجراء املالحظات واملقابالت الشخصية
يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مسامهة  كيفية  يف  التفكري 

التنفيذ الفعال ألنواع التقييم التالية، عىل سبيل املثال: 
العملية  املهام  أداء  لتقييم  الفيديو  تسجيالت  •استخدام  	

مثل التحدث أمام مجهور أو األداء الريايض

•االستعانة بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  	
التي يمكن أن تكشف عن سامت قد تفى عن املعلم يف 
أداء الطالب، مثل معاناة الطالب من صعوبات حمددة أو 
امتالكه ملواطن قوة فيام يتعلق بمهارات القراءة أو إجراء 

العمليات احلسابية

شبكة  عىل  املطروحة  القياسية  االختبارات  •استخدام  	
اإلنرتنت للوقوف عىل مدى قدرة الطالب عىل التحصيل 

باملقارنة بمقاييس موضوعة هلذا الغرض

االليكرتوين  الربيد  أو  الداخلية  بالشبكة  •االستعانة  	
وأولياء  الطالب  مع  وأهدافه  التقييم  معايري  ملشاركة 

األمور

•استخدام وسائل التصوير الرقمي للمفاهيم لتقييم مدى  	
استيعاب الطالب للمفاهيم األساسية، مثل التفاعالت 

الكيميائية

•استخدام التطبيقات اخلاصة بمعاجلة الكلامت أو اجلداول  	
اإلليكرتونية من قبل الطالب إلنشاء استبيانات للتقييم 

الذايت أو لتقييم األقران

املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  من  •االستفادة  	
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  مساعدة  يف  واالتصاالت 
لوحة  أو  الدراسية  املواد  من  مسموعة  نسخ  توفري  مثل 
مفاتيح بنظام »برايل« للطالب الذين يعانون من إعاقة 

برصية

• أمهية املهمة ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها 	

خالل  من  تنفيذها  ويتم  وصعبة،  األمهية  بالغة  املهمة  تلك  تعترب 
التخطيط هلا أو حسب جدول زمني حمدد.

املعرفة األساسية
اإلملام باملهارات العملية األساسية واجلوانب النظرية للتقييم

العقبات
واحد،  كمبيوتر  جهاز  وجود  املثال،  سبيل  )عىل  املصادر  نقص 
وبالتايل يتوجب أن يتم اختبار طالب واحد فقط يف كل مرة ومن 
ثم يستطيع الطالب أن خيربوا بعضهم البعض باإلجابات. كذلك، 
يف  يتسبب  مما  اإلنرتنت  بشبكة  االتصال  يف  بطء  هناك  يكون  قد 

إطالة مدة االختبار.(
األخطاء الشائعة 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  يؤدي  أن  إمكانية 
إىل حتيز يف التقييم إذا قام بإحداث خلل يف التوازن الرضوري بني 

املعرفة واملهارات واملفاهيم والعمليات
استخدام نطاق ضيق للغاية من أدوات التقييم

)2-2( استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقييم استيعاب 
الط��الب للمفاهيم وامله��ارات والعمليات األساس��ية اخلاصة باملادة 

الدراسية  
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الوحدة 
الثالثة

طرق التدريس
تصميم وتنفيذ نشاط تعلم تعاوين قائم عىل أحد املرشوعات

يف إطار هذه الوحدة، يتعني عىل املعلم أن يكون قادًرا عىل أن:
•يبتكر نشاًطا تعليمًيا مناسًبا قائاًم عىل أحد املرشوعات يتم فيه توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 	

•ينفذ هذا النشاط التعليمي. 	

•يفكر يف كيفية دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفاعلية يف النشاط. 	

وفيام ييل وصف تفصييل لتلك املهام الثالث:

حتديد إحدى املشكالت أو القضايا التي تشكل أمهية للطالب. قد 
نقص  مثل:  شخصية،  أو  حملية  أو  دولية  أو  وطنية  مشكلة  تكون 
العنف  أو  املناخ  تغري  أو  الفقر  أو  الزالزل  أو  االستئساد  أو  املياه 

األرسي أو التمييز عىل أساس اجلنس أو الغذاء الصحي
وإجراء  أنفسهم  الطالب  أو  زمالئه  استشارة  إىل  املعلم  حيتاج  قد 
قدر من البحث لكي يتوصل إىل أكثر املشكالت مالءمة لطرحها 

للمناقشة 
وعند عرض املشكلة، ينبغي أن:

املنهج  يشملها  التي  األساسية  املفاهيم  املشكلة  •تضم  	
الدرايس.

وجذابة  مثرية  بطريقة  الطالب  عىل  املشكلة  •ْتعرض  	
دراسة  تصور  فيديو  مقاطع  عرض  يتم  كأن  لالهتامم، 

حالة للمشكلة.

•حتفز املشكلة الطالب عىل اإلبداع واالبتكار. 	

•تثري املشكلة روح التحدي داخل الطالب، بحيث يمكن  	
تناوهلا بطرق خمتلفة والتوصل إىل حلول حمتملة متعددة 

هلا.

موضوع  من  أكثر  عىل  املشكلة  تشتمل  أن  األفضل  •من  	
تعاوين  بشكل  العمل  املعلمني  من  يتطلب  مما  واحد، 

ومجاعي.

يار نشاط للتعلم قائم عىل إحدى املشكالت،  • وعند اخت	
ينبغي أن:

وخرباهتم،  ومهاراهتم  الطالب  معارف  مع  •يتناسب  	
ولكنه جيب أيضا أن يثري يف نفوسهم روح التحدي.

•يتضمن مهارات جتميع البيانات والعمل اجلامعي وحتليل  	
البيانات وحل املشكالت واتاذ القرارات.

•يشجع التعاون بني الطالب من خالل مطالبتهم باالعتامد  	
عىل بعضهم البعض إلمتام املهمة، والتواصل مع غريهم 

من األفراد يف املواقع األخرى واحرتام آراء اآلخرين.

•خياطب أي احتياجات خاصة للطالب، مثل إتاحة لوحة  	
إتاحة  أو  برصية  إعاقة  من  يعانون  ملن  »برايل«  مفاتيح 

مصادر خمتلفة للطالب ذوي املواهب اخلاصة.

•يتضمن التقييم البنائي واخلتامي. 	

التالية:  العنارص  من  كاًل  التعلم  نشاط  خطة  تتضمن  أن  جيب 
األغراض واألهداف واجلدول الزمني وتعليامت للطالب واملصادر 
واملواد املرجعية وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي 
ويكي  موقع  إنشاء  بمهام  ترتبط  أن  يمكن  )والتي  إتاحتها  سيتم 
والنتائج  واألنشطة  الكمبيوتر(  ألجهزة  قاعة  حجز  أو  مدونة  أو 

املأمولة ومعيار التقييم املطبق.
يتعني عىل املعلم أن حيتفظ بسجل يومي تأميل يصف أسباب اتاذ 
بعض القرارات ملساعدته يف تطوير مهارات استخدامه لتكنولوجيا 
الطابع  ذات  التعلم  أنشطة  ممارسة  عند  واالتصاالت  املعلومات 

التعاوين القائمة عىل مرشوعات.

)3-1( تصميم نشاط تعليمي قائم على أحد املشروعات يتم فيه 
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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أمهية املهمة ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها
ويتم  ما،  حد  إىل  وصعبة  األمهية  بالغة  بكوهنا  املهمة  تلك  تتسم 

تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حسب جدول زمني حمدد.
أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

والتطبيقات  اإلنرتنت  استخدام:  األدوات  تلك  تتضمن  قد 
اإلنتاجية والوسائط املتعددة وبرنامج إدارة املرشوعات واخلرائط 

الذهنية والتطبيقات التعاونية.
العقبات

االفتقار إىل املهارة اإلبداعية يف تصميم األنشطة
نقص املصادر املتاحة للمعلمني ألغراض التخطيط

رصامة املنهج الدرايس أو نظام التقييم اخلارجي
املحيل  املجتمع  أو  املدرسة  إدارة  أو  املدرسية  البيئة  اتصاف  عدم 

املحيط باملدرسة بالتعاون واملؤازرة
األخطاء الشائعة

كأن  األخرى،  األطراف  عىل  تعود  التي  التأثريات  توقع  عدم 
دروس  مواعيد  مع  املعلم  يضعه  الذي  الزمني  اجلدول  يتعارض 

وحمارضات أخرى أو يتداخل مع أنشطة مدرسية أخرى
جتاهل حقوق النرش والتأليف والقضايا املتعلقة باخلصوصية

التواصل مع فريق العمل أو مع أولياء األمور عىل نحو غري كاٍف
األخطاء الفادحة 

وضع مرشوعات حتظى بالقبول ولكنها ال تسمح للطالب بتعلم 
املفاهيم األساسية

عدم إدراك ضغط العمل الواقع عىل الطالب أو مستوى مهارته
عدم التطرق للمفاهيم األساسية يف املنهج الدرايس

 )3-2( تنفيذ نشاط التعلم القائم على أحد املشروعات 

التقييم مع الطالب، فضاًل عن  مشاركة أهداف املرشوع ومعايري 
تقديم رشح للكيفية التي يتم هبا تقييمهم

تقسيم الطالب إىل جمموعات طبًقا ملا يالئم النشاط وعملية دمج 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

إدارة العروض التقديمية واملناقشات والتفكري التأميل
التنسيق مع األقران الذين من الالزم التنسيق معهم يف املرشوعات 

التي جتمع بني أكثر من جمال درايس
تسهيل عملية التفكري النقدي وحل املشكالت والتعاون وأشكال 

التواصل املختلفة
إجراء مهام التقييم البنائي واخلتامي املالئمة واستكامل اإلجراءات 
املطلوبة هلا، مثل: تقييم العروض التقديمية للطالب ومشاركته يف 

املرشوع
االحتفاظ بسجل يومي تأميل حسبام سبق وصفه

أمهية املهمة ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها
تتسم تلك املهمة بكوهنا ذات أمهية بالغة وصعبة إىل حد ما، ويتم 

تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حسب جدول زمني حمدد.

املعرفة األساسية
استيعاب دور املعلم يف تيسري العملية التعليمية 

استيعاب دور منهج التدريس املتمركز عىل املتعلم يف أنشطة التعلم 
القائمة عىل املرشوعات    

اإلملام بكيفية إدارة الوقت وتوزيع املصادر
األدوات املستخدمة

التقديمية  العروض  برامج  و  الكلامت  معاجلة  وبرامج  اإلنرتنت 
والتطبيقات اإلنتاجية األخرى

الفيديو،  كامريا   – صوت  )مسجل  املتعددة  الوسائط  أدوات 
وغريمها(

أدوات تعزيز التعاون ومشاركة املعلومات )الربيد اإلليكرتوين - 
مواقع الويكي، وغريمها(

أدوات جتميع البيانات وحتليلها وتزينها
أدوات إدارة املرشوعات

العقبات
عدم كفاية املهارات التقنية

عدم كفاية املهارة اإلبداعية لتنفيذ األنشطة
يتم  التي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  كفاية  عدم 
دجمها يف املرشوع، كام هو احلال عند احتياج الطالب لدمج مصادر 

رقمية متعددة يف مرشوع واحد 
عدم القدرة عىل بث الشعور بالتحفيز يف نفوس الطالب عىل مدار 

املرشوع
تعاوين  البيئة اخلارجية. ففي مرشوع  التحكم يف  القدرة عىل  عدم 
- عىل سبيل املثال - قد خيفق بعض أفراد املجموعات املختلفة يف 

تقديم إسهاماهتم يف املرشوع
عدم فاعلية التواصل يف مرشوع يتطلب التعاون والعمل اجلامعي

األخطاء الشائعة
يف  دوره  املعلم  يؤدي  ال  بحيث  األدوار  تبديل  عىل  القدرة  عدم 

تيسري العملية التعليمية، ويكتفي بدوره كمحارض
عدم كفاية التواصل القائم مع فريق العمل وأولياء األمور وغريهم 

طبًقا ملا يقتضيه املرشوع
عدم التعامل بحسم مع اجلداول الزمنية املحددة

األخطاء الفادحة
عدم إدارة التفاعل بني املجموعات بالشكل املالئم

اخلروج عن مسار اهلدف املرجو من املرشوع
املعلومات  املغاالة يف تقدير مدى االعتامد عىل مصدر تكنولوجيا 

واالتصاالت
عدم إدراك ضغط العمل الواقع عىل الطالب أو مستوى مهارته

املرشوع  يف  املشرتكني  الطالب  حيققها  التي  النتائج  حتليل  جيب 
واستخدامهم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثناء تنفيذه مع 

اإلشارة - بصفة خاصة - إىل:
•مستوى استيعاب الطالب للمفاهيم األساسية 	

املعلومات واالتصاالت  إذا كانت تكنولوجيا  ما  •حتديد  	
أساسية لتنفيذ النشاط أم ال
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•مدى مالءمة مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  	
املختارة وحتديد ما إذا كان هناك خيار خمتلف قد يستخدم 
االستخدام  هذا  فاعلية  مستوى  لتحسني  املستقبل  يف 

للتكنولوجيا
تكنولوجيا  مصادر  طريق  تعرتض  التي  •العقبات  	
وكيفية  اختيارها  تم  التي  واالتصاالت  املعلومات 

التعامل معها 
املعلومات  تكنولوجيا  دمج  عملية  تعزيز  •كيفية  	

واالتصاالت يف النشاط
كام يتعني االنتباه الكايف للنتائج املوجودة يف السجل اليومي التأميل 
الزمالء.  مع  مناسب  بشكل  ومناقشتها  إليه  اإلشارة  سبق  الذي 

أمهية املهمة ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها
ويتم  ما،  حد  إىل  وصعبة  األمهية  بالغة  بكوهنا  املهمة  تلك  تتسم 

تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حسب جدول زمني حمدد.     
املعرفة األساسية

املرتبطة  املعلومات واالتصاالت  استيعاب أمهية دمج تكنولوجيا 
بطرق التدريس يف عمليتي التدريس والتعلم

استيعاب دور منهج التدريس املتمركز حول املعلم يف أنشطة التعلم 
القائمة عىل املرشوعات

العقبات
املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  دمج  بعملية  املعرفة  كفاية  عدم 
واالتصاالت يف النشاط يف كل مراحل املرشوع كتجميع البيانات 

وحتليلها والعروض التقديمية ومشاركة املعلومات
بعمليتي  اخلاصة  لالسرتاتيجيات  الكايف  االستيعاب  توفر  عدم 

التدريس والتعلم
عىل  القائمة  التعلم  لعملية  الكايف  االستيعاب  توفر  عدم 

املرشوعات
عدم كفاية املعرفة بخصائص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 األخطاء الفادحة
التكنولوجية  الوسيلة  سامت  أو  خصائص  أو  جودة  عىل  الرتكيز 
التدريس  لعمليتي  مالءمتها  عىل  الرتكيز  من  بداًل  املستخدمة 

والتعلم
من  بداًل  كحل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إىل  النظر 

اعتبارها جمرد وسيلة دعم لنتائج املرشوع

 )3-3( التحلي��ل الناقد ملدى فاعلية توظيف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف النشاط القائم على مشروع
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الوحدة 
الرابعة

استخدامات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

عىل  القائم  التعاوين  التعلم  إلرساء  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
املرشوعات وإدارته

ينبغي عىل املعلم أن يقوم بام ييل:
تكنولوجية  ومصادر  كمبيوتر  برامج  إنشاء  أو  •اختيار  	

مناسبة

•استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عملية  	
التواصل والتعاون

إدارة  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  •استخدام  	
مرشوعات الطلبة ومتابعتها

وفيام ييل وصف مفصل لتلك املهام الثالثة.

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  مجيع  بدراسة  قم 
االعتامد  وإمكانية  جودهتا  درجة   مراعاة  مع  املتاحة  واملصادر 

عليها. وقم باستشارة كل من:
يتعلق  فيام  النصح  إسداء  بإمكاهنا  التي  •املؤسسات  	
جمال  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بتوظيف 
التدريس واالحتادات املهنية التي جتمع بني أرباب مهنة 
النصح  إسداء  بإمكاهنم  الذين  واالستشاريني  واحدة 

للمدارس مثل املحللني التارخييني.

•الطلبة وذلك بسؤاهلم عن أدوات تكنولوجيا املعلومات  	
السابقة  الدروس  التي وجدوها مفيدًة يف  واالتصاالت 
أمثلة  الشخصية، ومن  أخرى ويف جتارهبم  ويف جماالت 
يف  منها  يستفيدون  والتي  االجتامعية  الشبكات  ذلك 

احلصول عىل املعلومات.

املعلومات  تكنولوجيا  بمجال  العاملني  الدعم  •فنيي  	
التكنولوجيا  وسائل  استخدام  وميرسي  واالتصاالت 
والقائمني عىل إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ومن يقومون بتدريس هذا املجال للطلبة وزمالء العمل 

من ذوي اخلربة.

مالءمة  األكثر  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  اخرت 
التفكري  تعزيز  يف  تتمثل  والتي  الدرايس  املنهج  أهداف  لتحقيق 

واتاذ  املشكالت  وحل  واالبتكار  اإلبداع  عىل  والقدرة  النقدي 
القرارات وتعميق املعرفة يف جمال الدراسة املعني. ومن املمكن أن 
تشتمل برامج الكمبيوتر متعددة األغراض، عىل سبيل املثال، عىل 
أدوات لتصوير املفاهيم وحتليل البيانات وبرامج كمبيوتر متعددة 
العروض  )مثل  اإلنتاجية  ألدوات  املتطور  واالستخدام  الوسائط 
واجلداول  البيانات  وقواعد  الكلامت  معاجلة  وبرامج  التقديمية 

اإلليكرتونية(.
ابحث عن مصادر متاحة مناسبة وقم بإنشاء مصادر أخرى حسب 
احلاجة، مثل املدونات ومواقع الويكي ومقاطع الفيديو واملقاطع 
الصوتية ونظم إدارة التعلم وصفحات الويب والتخزين عىل شبكة 

اإلنرتنت وما إىل ذلك.
ضع يف اعتبارك الفئات العمرية للطلبة واملعارف واملهارات التي 
يتحلون هبا، كذلك عليك أن تعرف أي املصادر متاحة هلم يف املنزل 

وأهيا متاح هلم خارجه.
الطلبة  تساعد  واملصادر  األدوات  كانت  إذا  ما  تعرف  أن  عليك 
منها يف حل مشكالت  تطبيق معارفهم ومهاراهتم واالستفادة  يف 

حقيقية يتعرضون هلا خارج قاعات الدراسة أم ال.
بدًءا من هؤالء  الطلبة والوفاء هبا  تلبية احتياجات مجيع  تأكد من 
يتمتعون برسعة  الذين  األقل قدرًة عىل االستيعاب وحتى هؤالء 
املعلومات  التي توفرها تكنولوجيا  الفرص  اغتنم  البدهية، كذلك 
تطبيقات  توفري  مثل  االحتياجات،  بتلك  للوفاء  واالتصاالت 
الطلبة  أو  التعلم  صعوبات  من  يعانون  الذين  للطلبة  خاصة 
املوهوبني أو هؤالء الذين يعانون من صعوبة القراءة أو مشكالت 

برصية.
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

بالغة  تتسم بكوهنا  أهنا  املهمة بصفة ربع سنوية، كام  أداء هذه  يتم 
األمهية وصعبة إىل حٍد ما، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو 

حسب جدول زمني حمدد.
أسباب تنفيذ املهمة

هذه املهمة جزء من عملية التخطيط الطبيعية للوحدات 
والدروس وأنشطة التعلم.

من  وأنه  ما  يشء  فهم  يف  فشلوا  قد  الطلبة  أن  املعلم  يدرك  عندما 
تكنولوجيا  مصادر  يستخدم  خمتلف  منهج  استخدام  الرضوري 
املعلومات واالتصاالت، كأن يتم عىل سبيل املثال تصوير املفاهيم 

يف جمال العلوم بصورة رقمية

)4-1( اختيار أو إنشاء برامج كمبيوتر ومصادر تكنولوجية مناسبة
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مصادر  باختيار  املدرسة  يف  اإلدارية  اإلجراءات  تقيض  عندما 
عندما  املثال  سبيل  عىل  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
يتحتم حجز إحدى املعدات أو غرف الكمبيوتر يف بداية الفصل 

الدرايس.
املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  سيتم  أنه  املدرسة  تقرر  عندما 

واالتصاالت يف الدروس.
عندما تصبح مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة 
البيضاء  السبورات  تركيب  يتم  عندما  املثال  سبيل  عىل  متاحة، 

التفاعلية.
املعرفة األساسية

معرفة كيفية استخدام اإلنرتنت الكتشاف مصادر وأدوات برامج 
الكمبيوتر املتاحة، مثل االستعانة بمنتديات املعلمني املوجودة عىل 

شبكة اإلنرتنت
اإلملام بطرق تدريس استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

للطلبة، عىل سبيل املثال معرفة كيفية استخدام مسجل البيانات
أمثلة  تقديم  عن  فضاًل  أفكارهم  ملشاركة  للمعلمني  فرص  توفري 
بشأن أفضل املامرسات التي تتم بني دول وأقاليم ومدارس خمتلفة

األدوات املستخدمة
املعلمني  ومنتديات  الزمالء  واقرتاحات  البحث  اإلنرتنت وحمرك 

واخلربة املكتسبة والكتالوجات
العقبات

عدم توفر املكونات املادية مثل اإلمداد املتقطع للكهرباء
معارضة الدين أو السياسة أو األعراف الثقافية أو األرسة ملصادر 
معينة من مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. عىل سبيل 
 Google ظر الدخول عىل حمرك البحث املثال، يف بعض الدول حيخُ
أو YouTube أو من املمكن أن تكون هناك بعض االعرتاضات 

الثقافية عىل قيام الشباب بمناقشة املعلمني والتحاور معهم
عدم توفر املصادر باللغة األصلية التي يتحدث هبا الطلبة أو بلغة 

يستطيعون فهمها
األخطاء الشائعة

التأثر املبالغ فيه باملادة الدعائية واإلعالنية للمنتج
اختيار يشء ال يتناسب مع األدوات واملصادر األخرى، عىل سبيل 
استخدامه  يمكن  ال  والذي   Macintosh برنامج  اختيار  املثال 
ذاكرة  مساحة  يتطلب  تطبيق  اختيار  أو  الشخيص  الكمبيوتر  عىل 

كبرية للغاية 
ضياع  أو  تلف  ملنع   الكايف  بالقدر  أمان  إجراءات  وجود  عدم 

البيانات
األخطاء الفادحة

هبا  التام  باإلملام  وافرتاضهم  املعدات  باختبار  املدرسني  قيام  عدم 
قبل استخدامها يف الدروس

عدم توافق برامج الكمبيوتر مع مستوى تطور الطلبة 
سبيل  عىل  الرقمية،  واألدوات  املصادر  من  املثىل  االستفادة  عدم 
سبورة  أهنا  عىل  التفاعلية  البيضاء  للسبورة  املعلم  استخدام  املثال 

سوداء، وبالتايل يؤدي ذلك إىل عدم تفاعل الطلبة معه

الطلبة أو تروق هلم  اختيار برامج كمبيوتر أو مصادر يستمتع هبا 
التعلم والتدريس، كذلك  القيمة احلقيقية يف جمايل  ولكنها عديمة 
تكون  ال  وقت  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

هناك حاجة الستخدامها أو ال تكون هناك جدوى منها

)4-2( اس��تخدام تكنولوجي��ا املعلومات واالتص��االت يف عملية 
التواصل والتعاون

استخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتواصل والتشارك 
والتعاون مع املعلمني اآلخرين وذلك لوضع الدروس والوحدات 

واملرشوعات.
الشبكات  اإلليكرتوين ومواقع  الربيد  استخدام  الطلبة عىل  شجع 
والدردشة   Twitter وموقع  املرئية  واملؤمترات  االجتامعية 
االجتامعية  األلعاب  وممارسة  الفورية  الرسائل  إرسال  وخاصية 
ومع  معلمهم  ومع  البعض  بعضهم  مع  للتواصل  ذلك  إىل  وما 
التفاعل من  غريهم من األشخاص من خارج املدرسة. مثل هذا 
شأنه تعزيز فهم جمال الدراسة بشكل أعمق واحرتام وجهات نظر 

اآلخرين وتوجهاهتم.
استخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتواصل مع الطلبة، 
عن  مرشوعاهتم  تقارير  تسليم  منهم  تطلب  بأن  املثال  سبيل  عىل 
أولياء  مع  للتواصل  استخدمها  كذلك  اإلنرتنت.  شبكة  طريق 

األمور ومع إدارة املدرسة.
قم باالستفادة – إذا لزم األمر – من سامت تكنولوجيا املعلومات 
الطلبة  مثل  معينة  تعلم  احتياجات  تاطب  والتي  واالتصاالت 
الذين تتلف لغتهم األصلية عن لغة الدولة التي يدرسون فيها أو 

هؤالء الذين لدهيم مشكالت سمعية.
عىل  قبل،  من  واختبارها  بتجريبها  قمت  تواصل  طرق  استخدم 
سبيل املثال يمكنك استخدام الربيد اإلليكرتوين إذا أمكن ذلك، 
تكون  عندما  اجلديدة  املصادر  لتجريب  استعداد  عىل  كن  ولكن 

متاحة والتي من أمثلتها املؤمترات املرئية.
تكرار املهمة

يتم أداء هذه املهمة بصورة يومية، كام أهنا تتسم بكوهنا مهمة جًدا 
جدول  حسب  أو  هلا  التخطيط  خالل  من  تنفيذها  ويتم  وصعبة، 

زمني حمدد.
املعرفة األساسية

املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  التواصل  بكيفية  الوعي  زيادة 
الربيد  استخدام  كيفية  معرفة  املثال  سبيل  عىل  واالتصاالت، 

اإلليكرتوين والدردشة وعقد املؤمترات املرئية
عنارص املهمة للمبتدئني وذوي املستوى املتقدم

إسنادها هلم  املمكن  التي من  املهام  للمبتدئني، من ضمن  بالنسبة 
أدوات  واستخدام  اإلليكرتوين  الربيد  عرب  بسيطة  رسائل  إرسال 
الرسائل  إرسال  املثال  سبيل  )عىل  األخرى  األساسية  التواصل 
لذوي  إسنادها  املمكن  من  التي  للمهام  بالنسبة  أما  الفورية(. 
بالرد  الطلبة  وقيام  املرئية  املؤمترات  تشمل  فهي  املتقدم،  املستوى 
املعلمني  مع  والتشارك  والتعاون  اإلليكرتوين  الربيد  رسائل  عىل 

والطلبة يف الدول األخرى.
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العقبات
وجود قيود عىل الوصول إىل شبكة اإلنرتنت أو ضعف رسعتها

نظًرا  أخرى  دول  من  واملعلمني  الطلبة  مع  التواصل  صعوبة 
الختالف اللغات

فروق التوقيت بني الدول املختلفة
تعطل املعدات

األخطاء الشائعة 
املرجو  واألغراض  املعني  الدراسة  جمال  مضمون  عن  االبتعاد 
حتقيقها. عىل سبيل املثال، كأن يستخدم الطلبة واملعلمون التواصل 

ألغراض اجتامعية
املسبق  احلجز  عدم  املثال  سبيل  عىل  كاف،  بشكل  التخطيط  عدم 
عدم  أو  التوقيت  فروق  مراعاة  عدم  أو  املؤمترات  عقد  ألماكن 
الذين  الطلبة  أمثال  معهم  للتواصل  املناسبني  األشخاص  اختيار 
يدرسون يف مدارس أخرى والذين ال يشرتكون يف أي مرشوعات 

أو ليس لدهيم معلومات حقيقية يقدموهنا ملن يتواصلون معهم.
الفشل يف التعرف عىل االختالفات الثقافية واألمور التي قد تسبب 

نوًعا من احلساسية بني الطلبة
األخطاء الفادحة 

تواصل غري مالئمة،  مناسب وطرق  كمبيوتر غري  برنامج  اختيار 
عىل سبيل املثال أن يتم توصيل خدمة عقد املؤمترات املرئية املتطورة 
البسيطة يف مدرسة أخرى أو   Skype يف إحدى املدارس بخدمة 

أن يتم استخدام نظم فنية غري متوافقة مع بعضها البعض
القرارات ذات الصلة باملهمة

القرارات التي تتخذها املدرسة بشأن اختيار املعدات الالزم رشاؤها
القرارات التي يتخذها كل من املدرسة وأولياء األمور واحلكومة 

بشأن أشكال ونطاق التواصل اخلارجي املسموح به 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  فنيو  يتخذها  التي  القرارات 
يف املدارس بشأن أشكال التواصل ونطاق الدخول عىل اإلنرتنت 

املسموح هبام للطلبة، وذلك ألسباب فنية

)4-3( استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلدارة مشروعات 
الطلبة ومتابعتها

املثال  سبيل  عىل  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  استخدم 
نظم إدارة عملية التعلم أو مواقع ويكي، إلدارة أعامل املرشوعات 

وتقييم النتائج التي حققها الطلبة والتقدم الذي قاموا بإحرازه.  
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  عىل  القدرة  الطلبة  لدى  اجعل 
املثال  التعاوين، عىل سبيل  واالتصاالت إلدارة أنفسهم يف العمل 
يمكنك إدارة عملية جتميع عدد من الطلبة ملراجعة وحترير مستند 
تعاوين أو التمهيد لعقد مناقشة عىل شبكة اإلنرتنت أو املسامهة يف 

حترير مقطع فيديو.
للمرشوعات  املحدد  الزمني  باجلدول  يلتزمون  الطلبة  أن  تأكد 
وأهنم قاموا بتسليم كل األعامل املعهودة إليهم – سواء املحددة هلم 
املحدد. الوقت  – يف  املوكلة هلم  املهام  تعليامت  أو يف  يف املرشوع 

قم بمتابعة التقدم الذي أحرزه الطلبة باستمرار وذلك الكتشاف 
وتقديم  ملعاجلتها  املناسب  الوقت  يف  تواجههم  التي  املشكالت 

املساعدة هلم إذا لزم األمر.
استخدم أدوات املراجعة وتعقب األخطاء )برامج معاجلة الكلامت 
لرؤية  إىل ذلك(  املناقشة وما  منتديات  املستخدمة يف  واملنشورات 
التعاونية. األنشطة  يف  طالب  كل  هبا  ساهم  التي  اإلنجازات 

سجالت  لتحليل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدم 
أعامل الطلبة ودرجاهتم والتقدم الذي أحرزوه.

تقييامهتم  وتقديم  املرشوعات  عىل  للتعليق  الفرصة  الطلبة  امنح 
عنها.

تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها
مهمة  بكوهنا  تتسم  أهنا  كام  أسبوعية،  املهمة بصورة  أداء هذه  يتم 
أو  هلا  التخطيط  تنفيذها من خالل  ويتم  ما،  إىل حد  جًدا وصعبة 

حسب جدول زمني حمدد.
أسباب تنفيذ املهمة

تصيص مرشوع للطلبة معهود هلم تنفيذه 
احلاجة إىل اإلبالغ عن التقدم الذي أحرزه الطلبة

املعرفة األساسية
امتالك اخلربة الالزمة إلدارة عملية التعلم القائم عىل املرشوعات 

باإلضافة إىل متابعة الطلبة
اإلملام بربامج الكمبيوتر التي من املمكن استخدامها ملتابعة الطلبة، 
اإلليكرتونية واجلداول  التعلم  عملية  إدارة  نظم  املثال  سبيل  عىل 

األخطاء الشائعة
تشكل  ومتابعتها  الطلبة  مرشوعات  بإدارة  املعلم  قيام  عملية  إن 
الطلبة يف األعامل  يتخذها  التي  املبادرات  – عىل  داٍع  – بال  قيوًدا 

التي يتولوهنا. 
عدم حتديد املعلم للسامت األساسية الرضوري متابعتها

الطلبة  هبا  يقوم  التي  املهام  من  الكثري  وإدارة  متابعة  املعلم  حماولة 
بشكل مبالغ فيه

عدم االستخدام األمثل لربامج الكمبيوتر املتاحة مما قد ينجم عنه 
به  يقوم  الذي  العمل  جوانب  ببعض  كاٍف  بشكل  االهتامم  عدم 

الطلبة والالزم متابعتها
األخطاء الفادحة 

إخفاق املعلم يف منح تقييامت مفيدة للطلبة يف الوقت املناسب
بشكل  بوضوح  الزمنية  واجلداول  املهام  حتديد  يف  املعلم  إخفاق 

كاٍف
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الوحدة 
اخلامسة

التنظيم واإلدارة
إدارة املوارد البرشية واملادية وإدارة الوقت لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

بيئة التعلم

كل  إلدارة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  املعلم  يستخدم 
من:

التعلم املادية وبيئة  o املوارد 
o الوقت واملوارد البرشية

سيتم فيام ييل وصف تلك املهمتني بالتفصيل.

)5-1( إدارة املوارد املادية وبيئة التعلم

عليك أن تأخذ يف اعتبارك ما ييل:
املتاحة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  •مصادر  	
والتي تتناسب مع أهداف التعلم، عىل سبيل املثال عدد 

أجهزة الكمبيوتر أو الكامريات املتاحة

رسعة  املثال  سبيل  عىل  التكنولوجية،  التحتية  •البنية  	
االتصال باإلنرتنت واإلمكانيات الالسلكية والشبكات

بالوصول  يتعلق  فيام  للطالب  اخلاصة  •االحتياجات  	
عىل  مثال  واالتصاالت؛  املعلومات  تكنولوجيا  ملصادر 

ذلك الطالب الذين يعانون من إعاقة بدنية

سياساهتا  أو  املدرسة  إدارة  هيئة  تضعها  التي  •القيود  	
الرصف  عىل  قيود  وجود  املثال،  سبيل  عىل  التعليمية، 
السامح  وعدم  الكمبيوتر  معمل  إغالق  أو  امليزانية  يف 

بدخوله بعد انقضاء ساعات الدراسة

قم بتجهيز املوارد املادية لتهيئة بيئة تعلم مرنة 
سبيل  عىل  املختلفة،  التعلم  وأهداف  التدريس  طرق  مع  تتامشى 
املثال، قد حيتاج الطالب للعمل يف جمموعات باإلضافة إىل العمل 
وأجهزة  ومكاتب  منضدات  جتهيز  ذلك  ويتضمن  بمفردهم. 

كمبيوتر ومعدات. 
تأكد من توافق بيئة التعلم مع إجراءات األمن والسالمة والظروف 
الكهربائية  األسالك  أن  تأكد  املثال،  سبيل  عىل  األخرى،  البيئية 
التعاون  إمكانية  من  تأكد  كذلك  الطالب.  حركة  من  تقيد  ال 
أي  حدوث  ومنع  آمن  بشكل  اإلنرتنت  شبكة  عىل  والتواصل 
تريب أو إتالف لألجهزة، وعليك أيًضا أن تتأكد من تثبيت نظم 
املعلم  يتحىل  أن  وينبغي  للفريوسات. هذا،  وبرامج مضادة  محاية 

الدعم  املتطلبات إلخصائي  لتوضيح مثل تلك  الكافية  باملهارات 
املمكن أن تتضمن  التعلم من  بيئة  أن  الفني وإبالغه هبا. والحظ 

املنزل واملجتمع باإلضافة إىل املدرسة.
قم بعمل خطة بديلة يف حالة تعطل مصادر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، كذلك قم بالتخطيط ألعامل الصيانة والدعم الفني 

اخلاصة بتلك املصادر.
تكنولوجيا  ومرشيف  مديري  بدور  االضطالع  عىل  الطلبة  شجع 

املعلومات واالتصاالت إذا لزم األمر. 
ال تشتمل تلك املهمة عىل ما ييل:

•رشاء معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 	

نظام  تثبيت  املثال،  سبيل  عىل  الكمبيوتر،  أجهزة  •إعداد  	
التشغيل والتطبيقات

•إعداد الشبكة 	

•عمل صيانة ملصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 	

أمهية املهمة ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها
تنفيذها من خالل  ويتم  مهمة وصعبة،  بكوهنا  املهمة  تتسم هذه   

التخطيط هلا أو حسب جدول زمني حمدد.
أسباب تنفيذ املهمة

عند تصميم مرشوع وتنفيذه
عند تطيط أنشطة التعلم

عند التخطيط ملنشآت املدرسة والبنية التحتية املادية أو مراجعة أي 
منهام

عند التخطيط لوضع بنود امليزانية
األدوات املستخدمة

التطبيقات الرسومية وتطبيقات الرسم 
نظم تزين وإدارة املوارد

نظم إعداد اجلداول الزمنية
العقبات

عدم إرشاك املعلمني يف عملية اتاذ القرار، عىل سبيل املثال، عندما 
يتم اتاذ القرارات املتعلقة بالبنية التحتية بواسطة وزارة التعليم أو 

من خالل سياسة املدرسة التعليمية
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مالية  اعتبارات  وجود  أو  ورصامتها  التعليمية  السياسات  تشدد 
تعليمية؛  احتياجات  حتكمها  أن  من  بداًل  السياسات  تلك  حتكم 
اهلواتف  استخدام  متنع  التي  التعليمية  السياسة  ذلك،  عىل  مثال 
املحمولة وال تسمح للمعلمني باستخدام اسرتاتيجيات التعلم عن 

طريق األجهزة املحمولة
تسمح  ال  والتي  الدرايس  واملنهج  التقييم  عملية  متطلبات 

باالستخدام املرن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مما  واالتصاالت،  املعلومات  لتكنولوجيا  حمدودة  مصادر  وجود 

ينتج عنه احلاجة إىل مشاركة الدخول عليها وتبادهلا
لتكنولوجيا  املتاحة  باملصادر  املتعلقة  املعلومات  توفر  عدم 
مدير  يقوم  ال  عندما  ذلك،  عىل  مثال  واالتصاالت؛  املعلومات 
املعلومات  بمشاركة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر 

املتعلقة بتلك املصادر مع املعلمني أو الطالب يف املدرسة

)5-2( إدارة الوق��ت وامل��وارد البش��رية باس��تخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

املثال،  التعلم، عىل سبيل  لبيئة  الزمني  التخطيط  عملية  بإدارة  قم 
عىل  متاحة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  أن  تأكد 
الطالب  كان  إذا  ما  واعلم  مرشوع،  لكل  املحدد  الوقت  مدار 
بحاجة إىل الوصول إىل مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بصورة متناوبة أم ال. تأكد أيًضا من االلتزام بالوقت املحدد لتسليم 
املرشوعات اخلاصة بالطالب، كذلك ضع خطًطا للطالب الذين 
يمكنهم الوصول إىل مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف  إليها  الوصول  يمكنهم  الذين  وهلؤالء  واملدرسة  املنزل  من 

املدرسة فقط.   
يشرتكون  عندما  الطالب  لعمل  زمني  جدول  ووضع  بإدارة  قم 
املعلومات  تكنولوجيا  يستخدم  مرشوع  تنفيذ  يف  مًعا  مجيعهم 
تشكيل  األمر  يستدعي  عندما  ذلك،  عىل  مثال  واالتصاالت؛ 
ما  حسب  عىل  وذلك  املرشوعات  تنفيذ  يف  الطلبة  من  جمموعات 
إذا كان هناك جهاز كمبيوتر خاص بكل طالب أو جهاز كمبيوتر 

واحد يستخدمه عدد من الطلبة.
قم بالتنسيق بني الدعم الالزم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وإسهامات األقران، مثل أنشطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

متعددة املجاالت املعرفية.
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  بني  بالتنسيق  قم 
خارجها  أخرى  أماكن  يف  املتوفرة  وتلك  املدرسة  داخل  املتوفرة 

مثل املنزل أو املراكز التكنولوجية أو املكتبات.
تكنولوجيا  مصادر  عىل  تشتمل  التي  الدراسة  قاعة  بإدارة  قم 
قواعد  بوضع  قم  املثال،  سبيل  عىل  واالتصاالت،  املعلومات 

وإجراءات استخدام هذه املصادر.
إما  لضياعه  تفادًيا  الدراسة  قاعة  داخل  التدريس  بإدارة وقت  قم 
بسبب احلامسة الشديدة أو اخلروج عن موضوع الدرس األسايس، 

كذلك خطط لوقت إعداد الوسائل التقنية. 

استخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلدارة وتنسيق وقت 
التخطيط الشخيص.

قاعة  إلدارة  عليها  املتعارف  باملهارات  ترتبط  ال  املهمة  هذه  إن 
الدراسة وإلدارة الوقت.

تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها
مهمة  بكوهنا  تتسم  أهنا  كام  أسبوعية،  املهمة بصورة  أداء هذه  يتم 
التخطيط هلا  تنفيذها من خالل  يتم  جًدا وصعبة إىل حد ما، وقد 
مفاجئ غري  كنتيجة ألي حدث  أو  زمني حمدد  أو حسب جدول 

خمطط له.
املعرفة األساسية

اإلملام بمهارات إدارة الوقت
اإلملام بمهارات التواصل

اإلملام بمهارات إدارة قاعة الدراسة
األدوات املستخدمة

أدوات التعاون والتواصل وأدوات إدارة املرشوعات ونظم إعداد 
اجلداول الزمنية

العقبات
القيود املهنية مثل الترشيعات النقابية أو عقود التوظيف.

عدم وجود وقت كاٍف للتخطيط.
املنهج  بوضع  املرتبطة  التعليمية  السياسات  تفرضها  التي  القيود 

الدرايس وجدول احلصص الدراسية.
األخطاء الشائعة 

عدم االلتزام باجلدول الزمني املحدد.
من  وفوري  رسيع  رد  توقع  )مثل  الطارئة  لألمور  التخطيط  عدم 

األقران(.
األخطاء الفادحة 

عدم التقدير اجليد للوقت املخصص لتنفيذ املهام
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الوحدة 
السادسة

التعلم املهين
استخدام  املصادر الرقمية والتعاون عرب اإلنرتنت يف التعلم املهني

لكي حيظى املعلم بالتعلم املهني، جيب عليه:
•أن يبحث عن املصادر الرقمية ويديرها ويستخدمها. 	

•أن يتعاون مع أشخاص آخرين عرب جمتمعات اإلنرتنت. 	

وفيام ييل توضيح مفصل لتلك املهمتني.

)6-1( إدارة املصادر الرقمية واس��تخدامها من أجل التعلم املهين 

الشخصي

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدام  طريق  عن 
مثل شبكة اإلنرتنت واملنتديات املقامة عربها، ابحث عن مصادر 
التعلم املهني )مثل، املستندات ومقاطع الفيديو ونامذج من خطط  
هذا  يف  اخلرباء  من  املقدمة  والنصائح  واملرشوعات  الدروس 

املجال( لكي تكتسب:
يتم  التي  املوضوعات  أو  باملوضوع  عميقة  •معرفة  	

تدريسها
•مهارات التدريس 	

•مهارات توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  	
التدريس

قم بتنظيم مصادر التعلم املهني عن طريق الوسائل الرقمية. عىل 
وبرامج  املرجعية  اإلشارات  إنشاء  أدوات  استخدم  املثال،  سبيل 
اخلاصة  االتصال  بيانات  تفاصيل  تنظيم  يف  اإلليكرتوين  الربيد 

باخلرباء.
استغل املصادر املحددة لتحسني معارفك ومهاراتك املهنية.

أمهية املهمة ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها
يتم  وقد  ما.  حد  إىل  وصعبة  جًدا  مهمة  بكوهنا  املهمة  هذه  تتسم 
أو  حمدد  زمني  جدول  حسب  أو  هلا  التخطيط  خالل  من  تنفيذها 

نتيجًة ألي حدث مفاجئ غري خمطط له.
أسباب تنفيذ املهمة

املعلم  املهنية إىل رضورة اكتساب  تقييم االحتياجات  عندما يشري 
ملهارات جديدة.

عندما يواجه املعلم عقبة يف مرحلة التصميم أو التنفيذ أو التخطيط 
لدرس أو مرشوع، كأن يتطرق املعلم لكيفية مساعدة الطالب يف 

تطوير مناهج حلل املشكالت.

عندما يشعر املعلم بحاجته إىل تعميق املعرفة يف املوضوع املطروح 
للدراسة.

املعلم  املعنية  التعليمية  اهليئات  أو  املدرسة  مدير  يطالب  عندما 
برضورة التعلم املهني، كأن يكون ذلك عىل سبيل املثال من أجل 

التجديد الدوري لشهادة التدريس.
األدوات املستخدمة

وجمتمعات  املرجعية  اإلشارات  إنشاء  وأدوات  اإلنرتنت  شبكة 
اإلنرتنت والبوابات التعليمية

التعلم املهني الذايت الذي يتضمن التعلم القائم عىل املحاكاة
تسجيالت فيديو عرب شبكة اإلنرتنت تضم دراسات حالة توضح 

املامرسات املختلفة داخل قاعات الدراسة
العقبات

معدل رسعة نقل البيانات اخلاص بشبكة االتصال وجودة االتصال 
القائم بشبكة اإلنرتنت

حواجز اللغة
احلواجز الثقافية

االفتقار إىل الدعم املقدم من إدارة املدرسة

)6-2( استخدام التعاون عرب اإلنرتنت يف  التطوير املهين

َتعاَون بانتظام مع أقرانك وزمالئك يف املجال الرتبوي وشارك يف 
املعرفة  لتعميق  املختلفة  التعلم  وجمتمعات  االجتامعية  الشبكات 
التدريس،  وطرق  تدريسها،  يتم  التي  املوضوعات  أو  باملوضوع 

وسبل توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التدريس.
ضع جدواًل زمنًيا هلذا التعاون.

والبحث  املشكالت  حلل  اإلنرتنت  جمتمعات  أعضاء  مع  تواصل 
تنسيقات  كل  مستخدًما  األفكار،  ومشاركة  املعلومات  عن 
الفيديو.  مقاطع  أو  النصية  امللفات  مثل  املتاحة  الرقمية  الوسائط 
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املدارس  ومديري  آخرين  معلمني  اإلنرتنت  جمتمعات  تضم  وقد 
الدراسية  املناهج  واملوضوعات  واملوجهني واخلرباء من واضعي 
واألكاديميني ومديري أقسام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الذين يمكن أن يسامهوا يف هذه املجتمعات يف تطبيق  واملامرسني 
املعارف عىل أرض الواقع، عىل سبيل املثال يمكن أن يكون املامرس 

طبيًبا يف حالة تناول مادة األحياء.
باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، استفد من خربات 
اخلرباء عىل سبيل املثال من خالل االشرتاك يف أحد برامج املتابعة 

أو التوجيه.
باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، َتعاَون مع زمالئك 
املثال  سبيل  عىل  تقوموا  كأن  املهني،  التعلم  أنشطة  يف  وأقرانك 

بتطوير مواد تعليمية حمسنة.
التعاون  أدوات  باستخدام  التعاون  ومساوئ  مزايا  يف  ملًيا  فكر 

املتنوعة.
جمموعة  بتكوين  ترتبط  فنية  جوانب  أي  املهمة  هذه  تتضمن  ال 

تعاونية عرب اإلنرتنت.
تكرار املهمة وأمهيتها ودرجة صعوبتها وكيفية حدوثها

يتم أداء تلك املهمة أسبوعًيا كام أهنا تتسم بكوهنا مهمة جًدا وصعبة 
إىل حد ما، ويتم تنفيذها من خالل التخطيط هلا أو حسب جدول 

زمني حمدد أو نتيجة ألي حدث مفاجئ غري خمطط له.
أسباب تنفيذ املهمة

عندما ال تكون موارد املدرسة أو املوارد املحلية كافية لتلبية أحد 
احتياجات التعلم املهني.

عند احتياج املعلم إىل تقديم دليل عىل املشاركة يف أحد املجتمعات 
املهنية، كأن يكون ذلك مثاًل من أجل التطوير املهني

عندما تقتيض سياسة املدرسة تنفيذ املهمة
املعرفة األساسية

)»قواعد  اإلنرتنت  عرب  األشخاص  بني  املتبادلة  باملهارات  اإلملام 
استخدام اإلنرتنت«(

العقبات
اتصال  وجودة  االتصال  بشبكة  اخلاصة  البيانات  نقل  رسعة 

اإلنرتنت
حواجز اللغة

اخلوف من املشاركة )اخلوف من تقييم األقران(
احلواجز الثقافية

القيود املالية؛ ومن األمثلة عىل ذلك رضورة دفع رسوم مالية مقابل 
احلصول عىل العضوية يف املجتمعات املهنية 
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الفئات املرشحة للدراسة
تنمية  إطار عمل  املعرفة ضمن  تعميق  القائمة عىل  املهني  التعلم  مهارات  املرشحة الكتساب  األساسية  الفئة  تضم 
يستخدمون  الذين  املعلمني  اليونسكو،  منظمة  عن  الصادر  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  املعلمني  كفاءات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهيتمون بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفاعلية يف التعليم. أما بالنسبة 
للفئة الثانوية من املرشحني الكتساب هذه املهارات، فتضم القائمني عىل إعداد املعلمني، ومن األفضل أن يكونوا ممن 

لدهيم خربة يف التدريس. كام سيتصفون بالسامت التالية:

•كفاءة استخدام شبكة اإلنرتنت ومعرفة كيفية إجراء البحث من خالهلا 	

اإلليكرتونية  اجلداول  وإنشاء  الكلامت  معاجلة  برامج  مثل  التكنولوجية  اإلنتاجية  األدوات  استخدام  •كفاءة  	
والعروض التقديمية

•كفاءة استخدام أدوات التعاون واالتصال مثل الربيد اإلليكرتوين واملؤمترات املرئية والشبكات االجتامعية 	

املناهج  نتائج  دعم  واالتصاالت يف  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام مصادر  كيفية  أساسية عن  بمعرفة  •اإلملام  	
التعليمية

•االهتامم بالتطوير املستمر ملعرفتهم باملادة الدراسية التي يقومون بتدريسها ومهارات التدريس لدهيم 	

•اإلملام بمعرفة وافية عن املوضوع أو املوضوعات التي يدرسوهنا والتي تكون مناسبة للفئة العمرية التي ينتمي  	
هلا الطالب

•مهارة إدارة وتنظيم قاعات الدراسة  	

•اإلملام بمعرفة وافية عن اسرتاتيجيات التدريس والتعلم التي تساعد الطالب يف اكتساب معرفة عميقة، ومن  	
أمثلتها التعلم التعاوين والتعلم القائم عىل حل املشكالت واألنشطة القائمة عىل املرشوعات واأللعاب وأنشطة 

املحاكاة والتجارب االستقصائية ودراسات احلالة والتدريب والتوجيه والتقييم البنائي

 مالحظات
يقاس معدل تكرار املهمة وفًقا ملقياس يتكون من 6 مستويات، هي: كل ساعة، يومًيا، أسبوعًيا، شهرًيا، كل ثالثة 

أشهر، سنوًيا.

يقاس مدى أمهية املهمة وفًقا ملقياس يتكون من 5 مستويات، هي: بالغة األمهية، مهمة جًدا، مهمة، مهمة إىل حد ما، 
غري مهمة.

تقاس درجة صعوبة املهمة وفًقا ملقياس يتكون من 5 مستويات، هي: صعبة جًدا، صعبة، صعبة إىل حد ما، مستوى 
منخفض من الصعوبة، غري صعبة.

حتت جزء »العقبات« الذي يتم إيضاحه يف كل مهمة، جيب االفرتاض بأن نقص املوارد واملصادر وقلة الوقت املتاح 
وانعدام القدرة عىل االبتكار تعد من العقبات الثابتة التي يتم مواجهتها عند تنفيذ املهمة. 
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وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات 
أهداف إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتصاالت

فيام يتعلق بمنهج حمو األمية التكنولوجية )جيب أن يكون املعلم قادًرا عىل...(
أهداف االختباراهلدف األسايس لالختبار

الدراسة الوحدة األوىل: استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم قاعة  داخل  التعليمية  للمامرسات  الرئيسية  اخلصائص  حتديد  )أ(   -1
ومعرفة مدى إسهام هذه اخلصائص يف تنفيذ السياسات التعليمية

يف  املحدد  التكنولوجية  األمية  حمو  منهج  ألهداف  املعلمني  استيعاب  من  التأكد 
إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

حتديد أهداف السياسة التعليمية التي يدعمها إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني 
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

حتديد إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 
ومناهجه

حتديد نتائج الطالب املرجوة من تطبيق جتربة التعلم القائمة عىل تنفيذ إطار عمل 
تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ملحوظة: ال يمكن اختبار معرفة املعلم بسياسيات تعليمية حملية أو وطنية معينة.
افرتاض: تعتمد هذه األهداف عىل افرتاض أن إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني 
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعد هدًفا من أهداف السياسات التعليمية 

الوطنية.

معايري الوحدة الثانية: املنهج الدرايس والتقييم مع  تتوافق  التي  وتطبيقاته  الكمبيوتر  برامج  من  جمموعة  اختيار  )أ(   -2
معينة خاصة باملنهج الدرايس ووصف مدى دعم هذه األدوات هلذه املعايري

2- )ب( مساعدة الطالب عىل اكتساب مهارات متعلقة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف سياق مقرراهتم التعليمية

اكتساب  مدى  لتقييم  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  )ج�(   -2
تقييمية عن  بتقارير  الطالب  الدراسية وإمداد  باملواد  للمعارف اخلاصة  الطالب 

مدى تقدمهم الدرايس باستخدام أسلويب التقييم البنائي واخلتامي

معرفة كيف يمكن أن تساعد مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
دعم نتائج تدريس املنهج الدرايس

توظيف مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وفًقا ألحد املعايري أو 
األهداف اخلاصة باملنهج الدرايس

توظيف مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وفًقا ألحد املعايري أو 
األهداف اخلاصة باملنهج الدرايس وتوظيف املصادر التقييمية والتعليمية القائمة 

عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اختيار أداة مناسبة قائمة عىل الكمبيوتر ملتابعة بيانات األداء اخلاصة بالطالب 

ومشاركتها
ملحوظة: أمجع اخلرباء الذين شاركوا يف ورشة العمل التي قامت بوضع 

مواصفات االختبار أن قياس مدى قدرة املعلمني عىل مساعدة الطالب يف 
اكتساب املهارات األساسية للتعامل مع الكمبيوتر مثل الكتابة باستخدام لوحة 

املفاتيح واستخدام املاوس هو أمر خارج نطاق االختبار.

وتكنولوجيا الوحدة الثالثة: طرق التدريس التوجيهي  التدريس  أسلوب  استخدام  يمكن  كيف  حتديد  )أ(   -3
باملواد  اخلاصة  للمعارف  الطالب  اكتساب  لدعم  واالتصاالت  املعلومات 

الدراسية
واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  املناسبة  األنشطة  دمج  )ب(   -3
باملواد  اخلاصة  للمعارف  الطالب  اكتساب  دعم  أجل  من  الدروس  خطط  يف 

الدراسية
عملية  لدعم  الرقمية  واملصادر  التقديمية  العروض  برامج  استخدام  )ج�(   -3

التدريس

توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نامذج نظريات التعلم وطرق العمل عىل توظيف التكنولوجيا وطرق التدريس املتبعة
التدريس التوجيهي

ابتكار أنشطة تعليمية تستخدم مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم 
الناتج التعليمي املحدد

تطبيق مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات التدريس 
التفاعلية الفورية واملبارشة

تصميم عروض تقديمية يتم فيها توظيف  مصادر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بشكل مناسب

كيفية الوحدة الرابعة: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديد  الشائعة  ومكوناهتا  الكمبيوتر  أجهزة  عىل  التعرف  )أ(   -4
استخدامها

التعرف عىل االستخدامات واملهام األساسية لربامج معاجلة الكلامت  4- )ب( 
مثل إدخال النصوص وحتريرها وتنسيقها وطباعتها ورشحها

نشاط  استخدام األدوات األساسية لدعم األنشطة التعليمية لدعم  املطلوبة  األخرى  واألجهزة  الكمبيوتر  أجهزة  متطلبات  حتديد   -1
تعليمي حمدد

2- استخدام اإلنرتنت لدعم األنشطة التعليمية
3- استخدام حمركات البحث وطرق البحث املناسبة لدعم األنشطة التعليمية

حمو األمية التكنولوجية: مواصفات االختبار
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وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات 
أهداف إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتصاالت

فيام يتعلق بمنهج حمو األمية التكنولوجية )جيب أن يكون املعلم قادًرا عىل...(
أهداف االختباراهلدف األسايس لالختبار

الدراسة الوحدة األوىل: استيعاب دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم قاعة  داخل  التعليمية  للمامرسات  الرئيسية  اخلصائص  حتديد  )أ(   -1
ومعرفة مدى إسهام هذه اخلصائص يف تنفيذ السياسات التعليمية

يف  املحدد  التكنولوجية  األمية  حمو  منهج  ألهداف  املعلمني  استيعاب  من  التأكد 
إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

حتديد أهداف السياسة التعليمية التي يدعمها إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني 
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

حتديد إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 
ومناهجه

حتديد نتائج الطالب املرجوة من تطبيق جتربة التعلم القائمة عىل تنفيذ إطار عمل 
تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ملحوظة: ال يمكن اختبار معرفة املعلم بسياسيات تعليمية حملية أو وطنية معينة.
افرتاض: تعتمد هذه األهداف عىل افرتاض أن إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني 
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعد هدًفا من أهداف السياسات التعليمية 

الوطنية.

معايري الوحدة الثانية: املنهج الدرايس والتقييم مع  تتوافق  التي  وتطبيقاته  الكمبيوتر  برامج  من  جمموعة  اختيار  )أ(   -2
معينة خاصة باملنهج الدرايس ووصف مدى دعم هذه األدوات هلذه املعايري

2- )ب( مساعدة الطالب عىل اكتساب مهارات متعلقة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف سياق مقرراهتم التعليمية

اكتساب  مدى  لتقييم  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  )ج�(   -2
تقييمية عن  بتقارير  الطالب  الدراسية وإمداد  باملواد  للمعارف اخلاصة  الطالب 

مدى تقدمهم الدرايس باستخدام أسلويب التقييم البنائي واخلتامي

معرفة كيف يمكن أن تساعد مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
دعم نتائج تدريس املنهج الدرايس

توظيف مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وفًقا ألحد املعايري أو 
األهداف اخلاصة باملنهج الدرايس

توظيف مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وفًقا ألحد املعايري أو 
األهداف اخلاصة باملنهج الدرايس وتوظيف املصادر التقييمية والتعليمية القائمة 

عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اختيار أداة مناسبة قائمة عىل الكمبيوتر ملتابعة بيانات األداء اخلاصة بالطالب 

ومشاركتها
ملحوظة: أمجع اخلرباء الذين شاركوا يف ورشة العمل التي قامت بوضع 

مواصفات االختبار أن قياس مدى قدرة املعلمني عىل مساعدة الطالب يف 
اكتساب املهارات األساسية للتعامل مع الكمبيوتر مثل الكتابة باستخدام لوحة 

املفاتيح واستخدام املاوس هو أمر خارج نطاق االختبار.

وتكنولوجيا الوحدة الثالثة: طرق التدريس التوجيهي  التدريس  أسلوب  استخدام  يمكن  كيف  حتديد  )أ(   -3
باملواد  اخلاصة  للمعارف  الطالب  اكتساب  لدعم  واالتصاالت  املعلومات 

الدراسية
واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  املناسبة  األنشطة  دمج  )ب(   -3
باملواد  اخلاصة  للمعارف  الطالب  اكتساب  دعم  أجل  من  الدروس  خطط  يف 

الدراسية
عملية  لدعم  الرقمية  واملصادر  التقديمية  العروض  برامج  استخدام  )ج�(   -3

التدريس

توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نامذج نظريات التعلم وطرق العمل عىل توظيف التكنولوجيا وطرق التدريس املتبعة
التدريس التوجيهي

ابتكار أنشطة تعليمية تستخدم مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم 
الناتج التعليمي املحدد

تطبيق مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات التدريس 
التفاعلية الفورية واملبارشة

تصميم عروض تقديمية يتم فيها توظيف  مصادر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بشكل مناسب

كيفية الوحدة الرابعة: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديد  الشائعة  ومكوناهتا  الكمبيوتر  أجهزة  عىل  التعرف  )أ(   -4
استخدامها

التعرف عىل االستخدامات واملهام األساسية لربامج معاجلة الكلامت  4- )ب( 
مثل إدخال النصوص وحتريرها وتنسيقها وطباعتها ورشحها

نشاط  استخدام األدوات األساسية لدعم األنشطة التعليمية لدعم  املطلوبة  األخرى  واألجهزة  الكمبيوتر  أجهزة  متطلبات  حتديد   -1
تعليمي حمدد

2- استخدام اإلنرتنت لدعم األنشطة التعليمية
3- استخدام حمركات البحث وطرق البحث املناسبة لدعم األنشطة التعليمية
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ملحق )2(: نامذج للمقررات الدراسية ومواصفات االختبار اخلاصة بمناهج إطار العمل

وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات 
أهداف إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتصاالت

فيام يتعلق بمنهج حمو األمية التكنولوجية )جيب أن يكون املعلم قادًرا عىل...(
أهداف االختباراهلدف األسايس لالختبار

4- )ج�( حتديد الغرض األسايس لربامج العروض التقديمية واملصادر الرقمية 

األخرى والسامت الرئيسية هلا وتوضيحها

4- )د( حتديد اهلدف األسايس للربامج الرسومية، إىل جانب كيفية استخدام أحد 

هذه الربامج إلنشاء رسومات بسيطة

ورشح  العاملية  الويب  وشبكة  اإلنرتنت  بشبكة  املقصود  معرفة  )ه�(   -4

استخداماهتام وتوضيح طريقة عمل برنامج التصفح وكيفية استخدام عنوان أي 

موقع إليكرتوين يف الوصول إليه

4- )و( استخدام حمرك البحث للقيام بعملية بحث باستخدام كلمة أساسية

رسائل  تبادل  يف  واستخدامه  اإلليكرتوين  بالربيد  خاص  حساب  إنشاء  )ز(   -4

بريد إليكرتوين مع اآلخرين

وبرامج  التفاعلية  التعليمية  للربامج  األسايس  الغرض  عىل  التعرف  )ح�(   -4

باملواد  اخلاصة  للمعارف  الطالب  الكتساب  دعمها  ومدى  واملامرسة  التدريب 

الدراسية

املناسبة  الويب  ومصادر  اجلاهزة  التعليمية  الربامج  جمموعات  اختيار  )ط(   -4

وتقييمها للتحقق من دقتها ومدى تناسبها مع معايري املنهج الدرايس ومالءمتها 

الحتياجات الطالب

4- )ي( استخدام برامج حفظ السجالت املوجودة عىل أجهزة كمبيوتر متصلة 

بشبكة لتسجيل احلضور والغياب وإرسال الدرجات وحفظ السجالت اخلاصة 

بالطالب

4- )ك( استخدام تقنيات التعاون واالتصال الشائعة مثل تبادل الرسائل النصية 

واملؤمترات املرئية وبيئات التواصل االجتامعي واملشاركة عرب الويب.

4- إنشاء حساب خاص بالربيد اإلليكرتوين معتمد عىل الويب واستخدامه

5- اختيار أنسب أنواع الربامج التعليمية، وذلك يف ضوء أحد السيناريوهات 

التعليمية

6- استخدام الربامج يف إدارة البيانات اخلاصة بالطالب والعملية التعليمية 

بقاعة الدراسة ومشاركتها

7- استخدام تقنيات االتصال والتعاون الشائعة لدعم األنشطة التعليمية

5- )أ( توظيف استخدام معامل الكمبيوتر يف األنشطة التدريسية احلالية - )أ( الوحدة اخلامسة: التنظيم واإلدارة

توظيف استخدام معامل الكمبيوتر يف األنشطة التدريسية احلالية

5- )ب( معرفة كيفية استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع 

األفراد واملجموعات الصغرية من الطالب يف قاعة الدراسة العادية بحيث ال يتم 

تعطيل األنشطة التعليمية األخرى

باستخدام  اخلاصة  املناسبة  وغري  املناسبة  االجتامعية  الرتتيبات  حتديد  )ج�(   -5

التقنيات املختلفة

1- توظيف استخدام معامل الكمبيوتر يف األنشطة التعليمية  احلالية تنظيم قاعة الدراسة وإدارهتا

األفراد  مع  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدام  إدارة   -2

واملجموعات الصغرية والكبرية من الطالب يف البيئات املختلفة

تكنولوجيا  بمصادر  املتعلقة  االجتامعية  والعمليات  اإلجراءات  مع  التعامل   -3

املعلومات واالتصاالت
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ملحق )2(: نامذج للمقررات الدراسية ومواصفات االختبار اخلاصة بمناهج إطار العمل

وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات 
أهداف إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتصاالت

فيام يتعلق بمنهج حمو األمية التكنولوجية )جيب أن يكون املعلم قادًرا عىل...(
أهداف االختباراهلدف األسايس لالختبار

4- )ج�( حتديد الغرض األسايس لربامج العروض التقديمية واملصادر الرقمية 

األخرى والسامت الرئيسية هلا وتوضيحها

4- )د( حتديد اهلدف األسايس للربامج الرسومية، إىل جانب كيفية استخدام أحد 

هذه الربامج إلنشاء رسومات بسيطة

ورشح  العاملية  الويب  وشبكة  اإلنرتنت  بشبكة  املقصود  معرفة  )ه�(   -4

استخداماهتام وتوضيح طريقة عمل برنامج التصفح وكيفية استخدام عنوان أي 

موقع إليكرتوين يف الوصول إليه

4- )و( استخدام حمرك البحث للقيام بعملية بحث باستخدام كلمة أساسية

رسائل  تبادل  يف  واستخدامه  اإلليكرتوين  بالربيد  خاص  حساب  إنشاء  )ز(   -4

بريد إليكرتوين مع اآلخرين

وبرامج  التفاعلية  التعليمية  للربامج  األسايس  الغرض  عىل  التعرف  )ح�(   -4

باملواد  اخلاصة  للمعارف  الطالب  الكتساب  دعمها  ومدى  واملامرسة  التدريب 

الدراسية

املناسبة  الويب  ومصادر  اجلاهزة  التعليمية  الربامج  جمموعات  اختيار  )ط(   -4

وتقييمها للتحقق من دقتها ومدى تناسبها مع معايري املنهج الدرايس ومالءمتها 

الحتياجات الطالب

4- )ي( استخدام برامج حفظ السجالت املوجودة عىل أجهزة كمبيوتر متصلة 

بشبكة لتسجيل احلضور والغياب وإرسال الدرجات وحفظ السجالت اخلاصة 

بالطالب

4- )ك( استخدام تقنيات التعاون واالتصال الشائعة مثل تبادل الرسائل النصية 

واملؤمترات املرئية وبيئات التواصل االجتامعي واملشاركة عرب الويب.

4- إنشاء حساب خاص بالربيد اإلليكرتوين معتمد عىل الويب واستخدامه

5- اختيار أنسب أنواع الربامج التعليمية، وذلك يف ضوء أحد السيناريوهات 

التعليمية

6- استخدام الربامج يف إدارة البيانات اخلاصة بالطالب والعملية التعليمية 

بقاعة الدراسة ومشاركتها

7- استخدام تقنيات االتصال والتعاون الشائعة لدعم األنشطة التعليمية

5- )أ( توظيف استخدام معامل الكمبيوتر يف األنشطة التدريسية احلالية - )أ( الوحدة اخلامسة: التنظيم واإلدارة

توظيف استخدام معامل الكمبيوتر يف األنشطة التدريسية احلالية

5- )ب( معرفة كيفية استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع 

األفراد واملجموعات الصغرية من الطالب يف قاعة الدراسة العادية بحيث ال يتم 

تعطيل األنشطة التعليمية األخرى

باستخدام  اخلاصة  املناسبة  وغري  املناسبة  االجتامعية  الرتتيبات  حتديد  )ج�(   -5

التقنيات املختلفة

1- توظيف استخدام معامل الكمبيوتر يف األنشطة التعليمية  احلالية تنظيم قاعة الدراسة وإدارهتا

األفراد  مع  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدام  إدارة   -2

واملجموعات الصغرية والكبرية من الطالب يف البيئات املختلفة

تكنولوجيا  بمصادر  املتعلقة  االجتامعية  والعمليات  اإلجراءات  مع  التعامل   -3

املعلومات واالتصاالت
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ملحق )2(: نامذج للمقررات الدراسية ومواصفات االختبار اخلاصة بمناهج إطار العمل

وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات 
أهداف إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتصاالت

فيام يتعلق بمنهج حمو األمية التكنولوجية )جيب أن يكون املعلم قادًرا عىل...(
أهداف االختباراهلدف األسايس لالختبار

إنتاجية الوحدة السادسة: التعلم املهني لتعزيز  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدام  )أ(   -6

املعلم

6- )ب( استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لزيادة خربة املعلم 

باملادة التعليمية وطرق تدريسها

اإلنرتنت  شبكة  باستخدام  املرتبط  بالتأمني  املتعلقة  األمور  معرفة  )ج�(   -6

وإدارهتا

1- استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم إنتاجية املعلم استخدام أدوات منهج حمو األمية الرقمية لتعزيز األداء املهني للمعلم

املهني  التعلم  املعلومات واالتصاالت يف دعم  2- استخدام مصادر تكنولوجيا 

للمعلم

3- حتديد األمور اخلاصة بالتأمني عند استخدام شبكة اإلنرتنت وإدارهتا

وحدات إطار عمل تنمية 
كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
أهداف خاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيام يتعلق بتعميق املعرفة 
)يكون املعلم قادًرا عىل ...(

اهلدف األسايس من االختباراملقرر الدرايس للوحدة

الطريقة األوىل

أهداف من ورشة العمل )حتتاج العديد من هذه 
األهداف إىل إعداد ملف اإلنجازات/تقييم زمالء 

الدراسة(

الطريقة الثانية

األهداف املقرتحة للتقييم داخل بيئة قائمة عىل 
الكمبيوتر

الوحدة األوىل
استيعاب دور تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف 
التعليم

املعلومات  1- )أ( رشح وحتليل مبادئ استخدام تكنولوجيا 
من  يمكن  التي  الكيفية  وتوضيح  التعليم،  يف  واالتصاالت 
وحتليل  التدريس،  أساليب  يف  املبادئ  هذه  تطبيق  خالهلا 
املشكالت التي قد تظهر عند تنفيذ هذه املبادئ وكيف يمكن 

أن يتم التعامل مع هذه املشكالت.

1-  السياسة التعليمية:
استيعاب السياسات التعليمية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف عملية التدريس

تكنولوجيا  سياسات  هبا  تؤثر  التي  الكيفية  استيعاب 
املعلومات واالتصاالت يف املتعلمني واملعلمني

يتم  أن  يمكن  التي  الكيفية  ومناقشة  بتحليل  قم   -1
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  هبا 
لتنمية قدرات املتعلمني القادرين عىل حل املشكالت 
االستيعاب  يف  نجحوا  والذين  واإلبداع  والتعاون 
عىل  املواد  هذه  وتطبيق  املدرسية  ملوادهم  العميق 

موضوعات يف العامل الواقعي.
هبا  تساهم  أن  يمكن  التي  الكيفية  ارشح   -2
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل اجلوانب 

املتصلة بعمل املعلم.

1- يف ضوء إحدى سياسات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، حدد التأثري املتوقع هلذه السياسة عىل 

املتعلمني.
2- يف ضوء إحدى سياسات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، حدد التأثري املتوقع هلذه السياسة عىل 

اجلوانب املختلفة لعمل املعلم.

تعميق املعرفة: منوذج للمقرر الدراسي
تصف كل وحدة املهام املطلوب من املعلم القيام هبا يومًيا يف عمله إذا كان يريد توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

بشكل فعال يف طريقة التدريس اخلاصة به. وتشري هذه املهام إىل ما قد حيتاج املعلم لتعلمه يف برنامج التعلم املهني.
انظر قسم »ملحوظات« املوجود يف هناية هذا اجلزء اخلاص باملقرر الدرايس ملنهج تعميق املعرفة للحصول عىل مزيد 

من املعلومات حول املقاييس املستخدمة يف الوحدات.

تعميق املعرفة: مواصفات االختبار



الت
صا

الت
 وا

ات
وم

ملعل
يا ا

وج
نول

تك
يف 

ني  
علم

 امل
ات

فاء
ة ك

مي
تن

ل 
عم

ار 
إط

113

ملحق )2(: نامذج للمقررات الدراسية ومواصفات االختبار اخلاصة بمناهج إطار العمل

وحدات إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات 
أهداف إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتصاالت

فيام يتعلق بمنهج حمو األمية التكنولوجية )جيب أن يكون املعلم قادًرا عىل...(
أهداف االختباراهلدف األسايس لالختبار

إنتاجية الوحدة السادسة: التعلم املهني لتعزيز  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدام  )أ(   -6

املعلم

6- )ب( استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لزيادة خربة املعلم 

باملادة التعليمية وطرق تدريسها

اإلنرتنت  شبكة  باستخدام  املرتبط  بالتأمني  املتعلقة  األمور  معرفة  )ج�(   -6

وإدارهتا

1- استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم إنتاجية املعلم استخدام أدوات منهج حمو األمية الرقمية لتعزيز األداء املهني للمعلم

املهني  التعلم  املعلومات واالتصاالت يف دعم  2- استخدام مصادر تكنولوجيا 

للمعلم

3- حتديد األمور اخلاصة بالتأمني عند استخدام شبكة اإلنرتنت وإدارهتا

وحدات إطار عمل تنمية 
كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
أهداف خاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيام يتعلق بتعميق املعرفة 
)يكون املعلم قادًرا عىل ...(

اهلدف األسايس من االختباراملقرر الدرايس للوحدة

الطريقة األوىل

أهداف من ورشة العمل )حتتاج العديد من هذه 
األهداف إىل إعداد ملف اإلنجازات/تقييم زمالء 

الدراسة(

الطريقة الثانية

األهداف املقرتحة للتقييم داخل بيئة قائمة عىل 
الكمبيوتر

الوحدة األوىل
استيعاب دور تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف 
التعليم

املعلومات  1- )أ( رشح وحتليل مبادئ استخدام تكنولوجيا 
من  يمكن  التي  الكيفية  وتوضيح  التعليم،  يف  واالتصاالت 
وحتليل  التدريس،  أساليب  يف  املبادئ  هذه  تطبيق  خالهلا 
املشكالت التي قد تظهر عند تنفيذ هذه املبادئ وكيف يمكن 

أن يتم التعامل مع هذه املشكالت.

1-  السياسة التعليمية:
استيعاب السياسات التعليمية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف عملية التدريس

تكنولوجيا  سياسات  هبا  تؤثر  التي  الكيفية  استيعاب 
املعلومات واالتصاالت يف املتعلمني واملعلمني

يتم  أن  يمكن  التي  الكيفية  ومناقشة  بتحليل  قم   -1
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  هبا 
لتنمية قدرات املتعلمني القادرين عىل حل املشكالت 
االستيعاب  يف  نجحوا  والذين  واإلبداع  والتعاون 
عىل  املواد  هذه  وتطبيق  املدرسية  ملوادهم  العميق 

موضوعات يف العامل الواقعي.
هبا  تساهم  أن  يمكن  التي  الكيفية  ارشح   -2
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل اجلوانب 

املتصلة بعمل املعلم.

1- يف ضوء إحدى سياسات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، حدد التأثري املتوقع هلذه السياسة عىل 

املتعلمني.
2- يف ضوء إحدى سياسات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، حدد التأثري املتوقع هلذه السياسة عىل 

اجلوانب املختلفة لعمل املعلم.
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وحدات إطار عمل تنمية 
كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
أهداف خاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيام يتعلق بتعميق املعرفة 
)يكون املعلم قادًرا عىل ...(

اهلدف األسايس من االختباراملقرر الدرايس للوحدة

الطريقة األوىل

أهداف من ورشة العمل )حتتاج العديد من هذه 
األهداف إىل إعداد ملف اإلنجازات/تقييم زمالء 

الدراسة(

الطريقة الثانية

األهداف املقرتحة للتقييم داخل بيئة قائمة عىل 
الكمبيوتر

الوحدة الثانية
املنهج الدرايس والتقييم

2)أ( حتديد املفاهيم والعمليات األساسية يف املواد الدراسية؛ 

ووصف كل من الوظيفة والغرض من األدوات اخلاصة بأحد 

التي تدعم هبا هذه األدوات  الدراسية والكيفية  املوضوعات 

عىل  وتطبيقها  والعمليات  املفاهيم  هلذه  الطالب  استيعاب 

العامل الواقعي الذي يقع خارج نطاق قاعة الدراسة

املعرفة  عىل  القائمة  التقييم  معايري  وتطبيق  تطوير  2)ب( 

الطالب  استيعاب  بتقييم  للمعلمني  تسمح  والتي  واألداء 

باملوضوعات  اخلاصة  والعمليات  واملهارات  للمفاهيم 

الدراسية األساسية

2-  املنهج الدرايس والتقييم:

باستخدام  والتقييم  الدرايس  باملنهج  اخلاصة  األهداف  حتقيق 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق 
أهداف املنهج الدرايس

اخرت  الدرايس،  املنهج  أجزاء  من  جزء  ضوء  يف   -1
باستخدام  تدريسها  يمكن  التي  والعمليات  املفاهيم 
أسباب  واذكر  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
عىل  األسباب  هذه  تشتمل  أن  ينبغي  االختيار.  هذا 
الكيفية التي يمكن أن تعزز هبا تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت االستيعاب األكثر عمًقا للمفاهيم.
املنهج  موضوعات  من  معني  موضوع  ضوء  يف   -2
القائم عىل تكنولوجيا  للتقييم  الدرايس، ضع معياًرا 
الطالب  استيعاب  لتقييم  واالتصاالت  املعلومات 

ملفهوم أسايس أو لعملية يف املنهج الدرايس.
التقييم  أدوات  من  حمددة  جمموعة  ضوء  يف   -3
حلل  واالتصاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا  اخلاصة 
أكثر األدوات إفادة يف تقييم املهارات ذات املستوى 
النقدي،  والتفكري  املشكالت  حل  )مثل:  األعىل 
واملهم  الرضوري  االستيعاب  ويف   )... وغريها 

للمفاهيم األساسية.

حدد  املعني،  التعليمي  السيناريو  ضوء  يف   -1
املفاهيم والعمليات التي يمكن تدريسها باستخدام 

مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
التقييم  وهدف  التعليمي  السيناريو  ضوء  يف   -2
عىل  القائم  للتقييم  مالئاًم  معياًرا  ضع  املحدد، 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وهدف  املحدد  التعليمي  السيناريو  ضوء  3-يف 
املعلومات  تكنولوجيا  أداة  حدد  املهارات،  تقييم  

واالتصاالت املالئمة.  
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وحدات إطار عمل تنمية 
كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
أهداف خاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيام يتعلق بتعميق املعرفة 
)يكون املعلم قادًرا عىل ...(

اهلدف األسايس من االختباراملقرر الدرايس للوحدة

الطريقة األوىل

أهداف من ورشة العمل )حتتاج العديد من هذه 
األهداف إىل إعداد ملف اإلنجازات/تقييم زمالء 

الدراسة(

الطريقة الثانية

األهداف املقرتحة للتقييم داخل بيئة قائمة عىل 
الكمبيوتر

الوحدة الثانية
املنهج الدرايس والتقييم

2)أ( حتديد املفاهيم والعمليات األساسية يف املواد الدراسية؛ 

ووصف كل من الوظيفة والغرض من األدوات اخلاصة بأحد 

التي تدعم هبا هذه األدوات  الدراسية والكيفية  املوضوعات 

عىل  وتطبيقها  والعمليات  املفاهيم  هلذه  الطالب  استيعاب 

العامل الواقعي الذي يقع خارج نطاق قاعة الدراسة

املعرفة  عىل  القائمة  التقييم  معايري  وتطبيق  تطوير  2)ب( 

الطالب  استيعاب  بتقييم  للمعلمني  تسمح  والتي  واألداء 

باملوضوعات  اخلاصة  والعمليات  واملهارات  للمفاهيم 

الدراسية األساسية

2-  املنهج الدرايس والتقييم:

باستخدام  والتقييم  الدرايس  باملنهج  اخلاصة  األهداف  حتقيق 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق 
أهداف املنهج الدرايس

اخرت  الدرايس،  املنهج  أجزاء  من  جزء  ضوء  يف   -1
باستخدام  تدريسها  يمكن  التي  والعمليات  املفاهيم 
أسباب  واذكر  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
عىل  األسباب  هذه  تشتمل  أن  ينبغي  االختيار.  هذا 
الكيفية التي يمكن أن تعزز هبا تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت االستيعاب األكثر عمًقا للمفاهيم.
املنهج  موضوعات  من  معني  موضوع  ضوء  يف   -2
القائم عىل تكنولوجيا  للتقييم  الدرايس، ضع معياًرا 
الطالب  استيعاب  لتقييم  واالتصاالت  املعلومات 

ملفهوم أسايس أو لعملية يف املنهج الدرايس.
التقييم  أدوات  من  حمددة  جمموعة  ضوء  يف   -3
حلل  واالتصاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا  اخلاصة 
أكثر األدوات إفادة يف تقييم املهارات ذات املستوى 
النقدي،  والتفكري  املشكالت  حل  )مثل:  األعىل 
واملهم  الرضوري  االستيعاب  ويف   )... وغريها 

للمفاهيم األساسية.

حدد  املعني،  التعليمي  السيناريو  ضوء  يف   -1
املفاهيم والعمليات التي يمكن تدريسها باستخدام 

مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
التقييم  وهدف  التعليمي  السيناريو  ضوء  يف   -2
عىل  القائم  للتقييم  مالئاًم  معياًرا  ضع  املحدد، 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وهدف  املحدد  التعليمي  السيناريو  ضوء  3-يف 
املعلومات  تكنولوجيا  أداة  حدد  املهارات،  تقييم  

واالتصاالت املالئمة.  
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وحدات إطار عمل تنمية 
كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
أهداف خاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيام يتعلق بتعميق املعرفة 
)يكون املعلم قادًرا عىل ...(

اهلدف األسايس من االختباراملقرر الدرايس للوحدة

الطريقة األوىل

أهداف من ورشة العمل )حتتاج العديد من هذه 
األهداف إىل إعداد ملف اإلنجازات/تقييم زمالء 

الدراسة(

الطريقة الثانية

األهداف املقرتحة للتقييم داخل بيئة قائمة عىل 
الكمبيوتر

الوحدة الثالثة
طرق التدريس

التعلم  عملية  هبا  تدعم  أن  يمكن  التي  الكيفية  وصف  3)أ( 
تكنولوجيا  وكذلك  املرشوعات  عىل  املعتمدة  التعاونية 
املعلومات واالتصاالت تفكري الطالب وتفاعله مع املجتمع، 
وذلك بعد أن يتمكن الطالب من استيعاب املفاهيم والعمليات 
حل  يف  واستخدامها  الدرايس  باملوضوع  اخلاصة  واملهارات 

املشكالت التي تواجههم يف العامل الواقعي
الواقعي، وتنظيمها  العامل  3)ب( حتديد مشكالت معقدة من 
األساسية حتى  الدراسية  املوضوعات  مفاهيم  تشمل  بطريقة 

يمكن استخدامها كأساس ملرشوعات الطالب
االستيعاب  لدعم  اإلنرتنت  شبكة  عىل  مواد  تصميم  3)ج( 
العامل  مشكالت  عىل  وتطبيقها  األساسية  للمفاهيم  العميق 

الواقعي
3)د( وضع خطط للوحدات وأنشطة لقاعات الدراسة حتى 
الدراسية  للموضوعات  السليم  الفهم  من  الطالب  يتمكن 
بالتعاون  بينام يقومون  اأٍلساسية واحلديث عنها واستخدامها 
الستيعاب املشكالت املعقدة يف العامل الواقعي ومتثيلها وحلها 
والتعبري  املشكالت  هلذه  حلول  يف  ملًيا  التفكري  إىل  باإلضافة 

عن هذه احللول
الدراسة  قاعات  وأنشطة  الوحدات  خطط  تنظيم  3)ه�( 
اخلاصة  والتطبيقات  األغراض  متعددة  األدوات  تعمل  حتى 
فهمهم  يف  الطالب  دعم  عىل  الدراسية  املوضوعات  بأحد 
الدراسية  باملوضوعات  للمفاهيم والعمليات اخلاصة  السليم 
حلل  يتعاونون  بينام  واستخدامها  عنها  وحديثهم  األساسية 

املشكالت املعقدة
املرشوعات  عىل  قائمة  للوحدات  تعاونية  خطط  تنفيذ  3)و( 
وكذلك القيام بأنشطة يف قاعات الدراسة يف الوقت نفسه الذي 
ملرشوعاهتم  إمتامهم  لدعم  للطالب  إرشادات  تقديم  فيه  يتم 

بنجاح واستيعاهبم العميق للمفاهيم األساسية

3- طرق التدريس: 
تصميم وتنفيذ نشاط تعاوين لعملية التعلم القائم عىل املرشوعات 
ويتضمن  الواقعي  العامل  يف  الطالب  تواجه  مشكلة  عىل  يركز 

استخدام تكونولوجيا املعلومات واالتصاالت

تصميم وتنفيذ أنشطة عملية التعلم اخلاصة بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

استخدم  املحدد،  التعليمي  اهلدف  ضوء  يف   -1

إجراء بحث  املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيا 

واختيار  الواقعي  العامل  يف  نواجهها  مشكلة  عن 

مشكلة مالئمة.

للعامل  تنتمي  التي  املشكالت  إحدى  ضوء  يف   -2

الواقعي، اذكر أسباب توظيف تكنولوجيا املعلومات 

عىل  قائم  نشاط  ابتكار  عملية  يف  واالتصاالت 

مرشوعات.

قم  الواقعي،  العامل  مشكالت  إحدى  ضوء  يف   -3

الطالب  إىل  املشكلة  لتقديم  مناسبة  طريقة  بصياغة 

باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

املختلفة  والتعلم  التدريس  اسرتاتيجيات  ِصف   -4

توظيف  وكيفية  التعلم  نشاط  يف  املستخدمة 

ارشح  فيها.  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الكيفية التي يمكن أن تشجع هبا هذه االسرتاتيجيات 

عملية التعلم التعاونية التي تتسم باالبتكار واإلبداع 

وكذلك  املشكالت  حل  عىل  القائمة  التعلم  وعملية 

االستفادة املمكن احلصول عليها من األنشطة، مثل: 

والتجارب  واألبحاث  املحاكاة  وأساليب  األلعاب 

ودراسات احلالة.

5- يف ضوء معايري املرشوع والنتائج املرجوة، حدد 

استخدام  تتضمن  الطالب  عمل  ملتابعة  اسرتاتيجية 

مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

م  قدِّ املرشوعات،  عىل  قائم  نشاط  ضوء  يف   -6

تكنولوجيا  استخدام  تطوير  بشأن  توصيات 

املعلومات واالتصاالت يف النشاط مع تقديم أسباب 

هلذه التوصيات.

أكثر  اخرت  املحدد،  التعليمي  اهلدف  ضوء  يف    -1

مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مالءمة 

لتحقيق اهلدف املطلوب.

املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدم    -2

واالتصاالت لتصميم نشاط قائم عىل مرشوعات.

املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدم    -3

الواقعي  العامل  مشكالت  لتمثيل  واالتصاالت 

للطالب.

التعلم،  عملية  أنشطة  أحد  وصف  ضوء  يف   -4

املعلومات  حدد كيفية توظيف مصادر تكنولوجيا 

واالتصاالت يف النشاط.

املرجوة،  والنتائج  املرشوع  معايري  ضوء  يف   -5

املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدم 

واالتصاالت يف متابعة عمل الطالب.

قدم  املرشوع،  عىل  القائم  النشاط  ضوء  يف   -6

املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  بتوظيف  توصية  

واالتصاالت يف املرشوع. 
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وحدات إطار عمل تنمية 
كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
أهداف خاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيام يتعلق بتعميق املعرفة 
)يكون املعلم قادًرا عىل ...(

اهلدف األسايس من االختباراملقرر الدرايس للوحدة

الطريقة األوىل

أهداف من ورشة العمل )حتتاج العديد من هذه 
األهداف إىل إعداد ملف اإلنجازات/تقييم زمالء 

الدراسة(

الطريقة الثانية

األهداف املقرتحة للتقييم داخل بيئة قائمة عىل 
الكمبيوتر

الوحدة الثالثة
طرق التدريس

التعلم  عملية  هبا  تدعم  أن  يمكن  التي  الكيفية  وصف  3)أ( 
تكنولوجيا  وكذلك  املرشوعات  عىل  املعتمدة  التعاونية 
املعلومات واالتصاالت تفكري الطالب وتفاعله مع املجتمع، 
وذلك بعد أن يتمكن الطالب من استيعاب املفاهيم والعمليات 
حل  يف  واستخدامها  الدرايس  باملوضوع  اخلاصة  واملهارات 

املشكالت التي تواجههم يف العامل الواقعي
الواقعي، وتنظيمها  العامل  3)ب( حتديد مشكالت معقدة من 
األساسية حتى  الدراسية  املوضوعات  مفاهيم  تشمل  بطريقة 

يمكن استخدامها كأساس ملرشوعات الطالب
االستيعاب  لدعم  اإلنرتنت  شبكة  عىل  مواد  تصميم  3)ج( 
العامل  مشكالت  عىل  وتطبيقها  األساسية  للمفاهيم  العميق 

الواقعي
3)د( وضع خطط للوحدات وأنشطة لقاعات الدراسة حتى 
الدراسية  للموضوعات  السليم  الفهم  من  الطالب  يتمكن 
بالتعاون  بينام يقومون  اأٍلساسية واحلديث عنها واستخدامها 
الستيعاب املشكالت املعقدة يف العامل الواقعي ومتثيلها وحلها 
والتعبري  املشكالت  هلذه  حلول  يف  ملًيا  التفكري  إىل  باإلضافة 

عن هذه احللول
الدراسة  قاعات  وأنشطة  الوحدات  خطط  تنظيم  3)ه�( 
اخلاصة  والتطبيقات  األغراض  متعددة  األدوات  تعمل  حتى 
فهمهم  يف  الطالب  دعم  عىل  الدراسية  املوضوعات  بأحد 
الدراسية  باملوضوعات  للمفاهيم والعمليات اخلاصة  السليم 
حلل  يتعاونون  بينام  واستخدامها  عنها  وحديثهم  األساسية 

املشكالت املعقدة
املرشوعات  عىل  قائمة  للوحدات  تعاونية  خطط  تنفيذ  3)و( 
وكذلك القيام بأنشطة يف قاعات الدراسة يف الوقت نفسه الذي 
ملرشوعاهتم  إمتامهم  لدعم  للطالب  إرشادات  تقديم  فيه  يتم 

بنجاح واستيعاهبم العميق للمفاهيم األساسية

3- طرق التدريس: 
تصميم وتنفيذ نشاط تعاوين لعملية التعلم القائم عىل املرشوعات 
ويتضمن  الواقعي  العامل  يف  الطالب  تواجه  مشكلة  عىل  يركز 

استخدام تكونولوجيا املعلومات واالتصاالت

تصميم وتنفيذ أنشطة عملية التعلم اخلاصة بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

استخدم  املحدد،  التعليمي  اهلدف  ضوء  يف   -1

إجراء بحث  املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيا 

واختيار  الواقعي  العامل  يف  نواجهها  مشكلة  عن 

مشكلة مالئمة.

للعامل  تنتمي  التي  املشكالت  إحدى  ضوء  يف   -2

الواقعي، اذكر أسباب توظيف تكنولوجيا املعلومات 

عىل  قائم  نشاط  ابتكار  عملية  يف  واالتصاالت 

مرشوعات.

قم  الواقعي،  العامل  مشكالت  إحدى  ضوء  يف   -3

الطالب  إىل  املشكلة  لتقديم  مناسبة  طريقة  بصياغة 

باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

املختلفة  والتعلم  التدريس  اسرتاتيجيات  ِصف   -4

توظيف  وكيفية  التعلم  نشاط  يف  املستخدمة 

ارشح  فيها.  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الكيفية التي يمكن أن تشجع هبا هذه االسرتاتيجيات 

عملية التعلم التعاونية التي تتسم باالبتكار واإلبداع 

وكذلك  املشكالت  حل  عىل  القائمة  التعلم  وعملية 

االستفادة املمكن احلصول عليها من األنشطة، مثل: 

والتجارب  واألبحاث  املحاكاة  وأساليب  األلعاب 

ودراسات احلالة.

5- يف ضوء معايري املرشوع والنتائج املرجوة، حدد 

استخدام  تتضمن  الطالب  عمل  ملتابعة  اسرتاتيجية 

مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

م  قدِّ املرشوعات،  عىل  قائم  نشاط  ضوء  يف   -6

تكنولوجيا  استخدام  تطوير  بشأن  توصيات 

املعلومات واالتصاالت يف النشاط مع تقديم أسباب 

هلذه التوصيات.

أكثر  اخرت  املحدد،  التعليمي  اهلدف  ضوء  يف    -1

مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مالءمة 

لتحقيق اهلدف املطلوب.

املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدم    -2

واالتصاالت لتصميم نشاط قائم عىل مرشوعات.

املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدم    -3

الواقعي  العامل  مشكالت  لتمثيل  واالتصاالت 

للطالب.

التعلم،  عملية  أنشطة  أحد  وصف  ضوء  يف   -4

املعلومات  حدد كيفية توظيف مصادر تكنولوجيا 

واالتصاالت يف النشاط.

املرجوة،  والنتائج  املرشوع  معايري  ضوء  يف   -5

املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدم 

واالتصاالت يف متابعة عمل الطالب.

قدم  املرشوع،  عىل  القائم  النشاط  ضوء  يف   -6

املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  بتوظيف  توصية  

واالتصاالت يف املرشوع. 
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وحدات إطار عمل تنمية 
كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
أهداف خاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيام يتعلق بتعميق املعرفة 
)يكون املعلم قادًرا عىل ...(

اهلدف األسايس من االختباراملقرر الدرايس للوحدة

الطريقة األوىل

أهداف من ورشة العمل )حتتاج العديد من هذه 
األهداف إىل إعداد ملف اإلنجازات/تقييم زمالء 

الدراسة(

الطريقة الثانية

األهداف املقرتحة للتقييم داخل بيئة قائمة عىل 
الكمبيوتر

تكنولوجيا  الرابعة:   الوحدة 

املعلومات واالتصاالت

4)أ( تشغيل جمموعات متنوعة من الربامج متعددة األغراض 

تالءم املواد الدراسية اخلاصة هبا، مثل: برامج تصوير املفاهيم 

عىل  املتاحة  واملراجع  األدوار  لعب  وحماكاة  البيانات  وحتليل 

اإلنرتنت

تقدمها  التي  والفوائد  الويب  مصادر  دقة  مدى  تقييم  4)ب( 

املادة  ضوء  يف  املرشوعات  عىل  القائمة  التعلم  عملية  لدعم 

الدراسية

 4)ج( استخدام بيئة أو أدوات إنشاء لتصميم مواد يتم عرضها 

عىل شبكة اإلنرتنت

4)د( استخدام شبكة وبرنامج مناسب إلدارة ومراقبة وتقييم 

مدى تقدم مرشوعات الطالب املختلفة

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام   4)ه�( 

واملجتمع  واآلباء  الدراسة  وزمالء  الطالب  مع  للتواصل 

بمفهومه األشمل بقصد تعزيز تعلم الطالب وكذلك للتعاون 

فيام بينهم

قاعة  داخل  الطالب  تعاون  لدعم  الشبكة  استخدام  4)و( 

الدراسة وخارجها

4)ز( استخدام حمركات البحث وقواعد البيانات املتاحة عىل 

اإلنرتنت والربيد اإلليكرتوين للعثور عىل أشخاص ومصادر 

مناسبة للمرشوعات التعاونية

4- تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلنشاء وإدارة 

عملية تعلم الطالب التعاونية املعتمدة عىل مرشوع

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

إلدارة عملية تعلم الطالب

الدرايس،  املنهج  أجزاء  من  معني  جزء  ضوء  يف   -1
املعلومات  تكنولوجيا  أدوات   أفضل  حلل 
لتدريس  استخدامها  يمكن  التي  واالتصاالت 
املفاهيم األساسية. ينبغي أن يتضمن رشح األسباب 
التي تقدمها كيفية وفاء أدوات تكنولوجيا املعلومات 
مجيعهم  الطالب  باحتياجات  املحددة  واالتصاالت 
وتعزيز استيعاهبم العميق للمفاهيم األساسية الواردة 

يف املواد الدراسية.
الدرايس،  املنهج  أجزاء  من  معني  جزء  ضوء  يف   -2
حلل أكثر أدوات  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
املستوى،  عالية  الذهنية  العمليات  لتطوير  مالءمة 
والتعاون  اإلبداع  عىل  والقدرة  املشكالت  حل  مثل 

والتفكري النقدي.
3- يف ضوء قائمة حمددة من متطلبات املوضوعات 
املالئمة  املصادر  ألحد  نموذج  بإنشاء  قم  الدراسية، 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  عىل  املعتمدة 

التي يمكن أن يقوم املعلم أو الطالب بتصميمها.
عىل  تركز  التي  التواصل  أهداف  أحد  ضوء  يف   -4
زمالء الدراسة، قم بتحليل أكثر مصادر  تكنولوجيا 
اهلدف  لتحقيق  مالءمة  واالتصاالت  املعلومات 

املطلوب.
التعليمي  السيناريو  أو  معني  ملرشوع  بالنسبة   -5
استخدام  هبا  يمكن  التي  الكيفية  ارشح  املحدد، 
لتعزيز  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات 

التعاون والتواصل بني الطالب.
بأدوات  اخلاصة  والعيوب  املزايا  وارشح  قارن   -6
املختلفة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

املستخدمة للتواصل مع اآلباء واإلدارة.
أو  الطالب،  بمرشوع  اخلاصة  املعايري  ضوء  يف   -7
حدد  املرجوة،  والنتائج  عامة  بصفة  الطالب  عمل 
مصادر   استخدام  تتضمن  التي  اإلدارة  اسرتاتيجية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
الكيفية  ارشح  للمرشوع،  معني  هدف  ضوء  يف   -8
يستخدم  حتى  املرشوع  تصميم  هبا  يمكن  التي 
واالتصاالت إلدارة  املعلومات  تكنولوجيا  الطالب 
اخلاصة  املرشوع  خطط  وإنشاء  بأنفسهم  املرشوع 

ملتابعة مدى تقدمهم يف املرشوع.

األساسية،  املفاهيم  بمتطلبات  قائمة  ضوء  يف   -1
املعلومات  تكنولوجيا  مصادر   أكثر  اخرت 

واالتصاالت مالءمة لتدريس هذا املفهوم.
)مثل  التعلم  عملية  من  املرجوة  للنتيجة  وفًقا   -2
مصادر  حدد  املشكالت(،  حل  عىل  القدرة  زيادة 
املالئمة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

لتحقيق هذه النتيجة.
3- ضع اسرتاتيجية ملصادر تكنولوجيا املعلومات 
ألحد  املحددة  باملتطلبات  للوفاء  واالتصاالت 

املوضوعات الدراسية.
املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدم   6-4
واالتصاالت للوصول إىل أفضل درجة ممكنة من 
واملتعلمني  الدراسة  زمالء  من  كل  مع  التواصل 

وأفراد إدارة املدرسة واآلباء والتعاون بينهم.
مرشوعات  بأحد  اخلاصة  املعايري  ضوء  يف   8-7
بشأن  توصيات  م  قدِّ املرجوة،  والنتائج  الطالب 
مصادر  استخدام  تتضمن  لإلدارة  اسرتاتيجية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.



الت
صا

الت
 وا

ات
وم

ملعل
يا ا

وج
نول

تك
يف 

ني  
علم

 امل
ات

فاء
ة ك

مي
تن

ل 
عم

ار 
إط

119

ملحق )2(: نامذج للمقررات الدراسية ومواصفات االختبار اخلاصة بمناهج إطار العمل

وحدات إطار عمل تنمية 
كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
أهداف خاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيام يتعلق بتعميق املعرفة 
)يكون املعلم قادًرا عىل ...(

اهلدف األسايس من االختباراملقرر الدرايس للوحدة

الطريقة األوىل

أهداف من ورشة العمل )حتتاج العديد من هذه 
األهداف إىل إعداد ملف اإلنجازات/تقييم زمالء 

الدراسة(

الطريقة الثانية

األهداف املقرتحة للتقييم داخل بيئة قائمة عىل 
الكمبيوتر

تكنولوجيا  الرابعة:   الوحدة 

املعلومات واالتصاالت

4)أ( تشغيل جمموعات متنوعة من الربامج متعددة األغراض 

تالءم املواد الدراسية اخلاصة هبا، مثل: برامج تصوير املفاهيم 

عىل  املتاحة  واملراجع  األدوار  لعب  وحماكاة  البيانات  وحتليل 

اإلنرتنت

تقدمها  التي  والفوائد  الويب  مصادر  دقة  مدى  تقييم  4)ب( 

املادة  ضوء  يف  املرشوعات  عىل  القائمة  التعلم  عملية  لدعم 

الدراسية

 4)ج( استخدام بيئة أو أدوات إنشاء لتصميم مواد يتم عرضها 

عىل شبكة اإلنرتنت

4)د( استخدام شبكة وبرنامج مناسب إلدارة ومراقبة وتقييم 

مدى تقدم مرشوعات الطالب املختلفة

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام   4)ه�( 

واملجتمع  واآلباء  الدراسة  وزمالء  الطالب  مع  للتواصل 

بمفهومه األشمل بقصد تعزيز تعلم الطالب وكذلك للتعاون 

فيام بينهم

قاعة  داخل  الطالب  تعاون  لدعم  الشبكة  استخدام  4)و( 

الدراسة وخارجها

4)ز( استخدام حمركات البحث وقواعد البيانات املتاحة عىل 

اإلنرتنت والربيد اإلليكرتوين للعثور عىل أشخاص ومصادر 

مناسبة للمرشوعات التعاونية

4- تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلنشاء وإدارة 

عملية تعلم الطالب التعاونية املعتمدة عىل مرشوع

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

إلدارة عملية تعلم الطالب

الدرايس،  املنهج  أجزاء  من  معني  جزء  ضوء  يف   -1
املعلومات  تكنولوجيا  أدوات   أفضل  حلل 
لتدريس  استخدامها  يمكن  التي  واالتصاالت 
املفاهيم األساسية. ينبغي أن يتضمن رشح األسباب 
التي تقدمها كيفية وفاء أدوات تكنولوجيا املعلومات 
مجيعهم  الطالب  باحتياجات  املحددة  واالتصاالت 
وتعزيز استيعاهبم العميق للمفاهيم األساسية الواردة 

يف املواد الدراسية.
الدرايس،  املنهج  أجزاء  من  معني  جزء  ضوء  يف   -2
حلل أكثر أدوات  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
املستوى،  عالية  الذهنية  العمليات  لتطوير  مالءمة 
والتعاون  اإلبداع  عىل  والقدرة  املشكالت  حل  مثل 

والتفكري النقدي.
3- يف ضوء قائمة حمددة من متطلبات املوضوعات 
املالئمة  املصادر  ألحد  نموذج  بإنشاء  قم  الدراسية، 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  عىل  املعتمدة 

التي يمكن أن يقوم املعلم أو الطالب بتصميمها.
عىل  تركز  التي  التواصل  أهداف  أحد  ضوء  يف   -4
زمالء الدراسة، قم بتحليل أكثر مصادر  تكنولوجيا 
اهلدف  لتحقيق  مالءمة  واالتصاالت  املعلومات 

املطلوب.
التعليمي  السيناريو  أو  معني  ملرشوع  بالنسبة   -5
استخدام  هبا  يمكن  التي  الكيفية  ارشح  املحدد، 
لتعزيز  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات 

التعاون والتواصل بني الطالب.
بأدوات  اخلاصة  والعيوب  املزايا  وارشح  قارن   -6
املختلفة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

املستخدمة للتواصل مع اآلباء واإلدارة.
أو  الطالب،  بمرشوع  اخلاصة  املعايري  ضوء  يف   -7
حدد  املرجوة،  والنتائج  عامة  بصفة  الطالب  عمل 
مصادر   استخدام  تتضمن  التي  اإلدارة  اسرتاتيجية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
الكيفية  ارشح  للمرشوع،  معني  هدف  ضوء  يف   -8
يستخدم  حتى  املرشوع  تصميم  هبا  يمكن  التي 
واالتصاالت إلدارة  املعلومات  تكنولوجيا  الطالب 
اخلاصة  املرشوع  خطط  وإنشاء  بأنفسهم  املرشوع 

ملتابعة مدى تقدمهم يف املرشوع.

األساسية،  املفاهيم  بمتطلبات  قائمة  ضوء  يف   -1
املعلومات  تكنولوجيا  مصادر   أكثر  اخرت 

واالتصاالت مالءمة لتدريس هذا املفهوم.
)مثل  التعلم  عملية  من  املرجوة  للنتيجة  وفًقا   -2
مصادر  حدد  املشكالت(،  حل  عىل  القدرة  زيادة 
املالئمة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

لتحقيق هذه النتيجة.
3- ضع اسرتاتيجية ملصادر تكنولوجيا املعلومات 
ألحد  املحددة  باملتطلبات  للوفاء  واالتصاالت 

املوضوعات الدراسية.
املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  استخدم   6-4
واالتصاالت للوصول إىل أفضل درجة ممكنة من 
واملتعلمني  الدراسة  زمالء  من  كل  مع  التواصل 

وأفراد إدارة املدرسة واآلباء والتعاون بينهم.
مرشوعات  بأحد  اخلاصة  املعايري  ضوء  يف   8-7
بشأن  توصيات  م  قدِّ املرجوة،  والنتائج  الطالب 
مصادر  استخدام  تتضمن  لإلدارة  اسرتاتيجية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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وحدات إطار عمل تنمية 
كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
أهداف خاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيام يتعلق بتعميق املعرفة 
)يكون املعلم قادًرا عىل ...(

اهلدف األسايس من االختباراملقرر الدرايس للوحدة

الطريقة األوىل

أهداف من ورشة العمل )حتتاج العديد من هذه 
األهداف إىل إعداد ملف اإلنجازات/تقييم زمالء 

الدراسة(

الطريقة الثانية

األهداف املقرتحة للتقييم داخل بيئة قائمة عىل 
الكمبيوتر

الوحدة اخلامسة

التنظيم واإلدارة

الرقمية  واملصادر  الكمبيوتر  أجهزة  وتنظيم  وضع  5)أ( 

األخرى داخل قاعة الدراسة من أجل تدعيم وتعزيز األنشطة 

التعليمية والتفاعل االجتامعي

عىل  القائمة  الطالب  تعلم  عملية  أنشطة  إدارة  5)ب( 

املرشوعات يف بيئة تدعم التكنولوجيا

5- التنظيم واإلدارة:

تكنولوجيا  لتوظيف  والزمنية  والبرشية  املادية  املوارد  إدارة 

املعلومات واالتصاالت يف بيئة التعلم

واالتصاالت  املعلوم�ات  تكنولوجي��ا  توظيف 

يف بيئة التعلم

اسرتاتيجية  يتضمن  تعليمي  سيناريو  ضوء  يف   -1

تعلم حمددة، اعمل عىل هتيئة بيئة التعلم الفعلية لدعم 

م  قدِّ واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف 

أسباًبا منطقية للقرارات التي تم اتاذها.

خطط  التعليمية،  السيناريوهات  أحد  ضوء  يف   -2

تكنولوجيا  لتوظيف  املطلوبة  املصادر  إىل  للوصول 

املعلومات واالتصاالت. جيب أن تشتمل هذه اخلطة 

تكنولوجيا  مصادر  من  مصدر  إىل  الوصول  عىل 

املوارد  مع  والتنسيق  واالتصاالت  املعلومات 

البرشية. جيب أن يشتمل هذا السيناريو التعليمي عىل 

اسرتاتيجية التعلم التي جيب أن يتم تطبيقها.

- اعمل عىل هتيئة بيئة التعلم الفعلية لدعم تكامل 

وأهداف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

التعلم.

بتوظيف  التعليمي اخلاص  السيناريو  2- يف ضوء 

حدد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

االعتبارات البيئية وتلك اخلاصة بالبنية التحتية.

الوحدة السادسة

التعلم املهني

)أ( استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للوصول إىل 

املصادر ومشاركتها لدعم أنشطة املعلمني والتعلم املهني الذي 

خيضعون له

6)ب( استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للوصول 

إىل اخلرباء خارج قاعة الدراسة وكذلك جمتمعات التعلم لدعم 

أنشطة املعلمني والتعلم املهني الذي خيضعون له

للبحث  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  استخدام  6)ج( 

إىل جانب  املهني،  التعلم  تدعيم  تساعد يف  قد  معلومات  عن 

إدارة هذه املعلومات وحتليلها ودجمها وتقييمها

6-  التعلم املهني:

التعلم  يف  اإلنرتنت  عرب  والتعاون  الرقمية  املصادر  استخدام 

املهني

يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  توظيف 

التعلم املهني
1- يف ضوء أحد أهداف التعلم املهني، حدد مصادر 

تساعد  قد  التي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

يف حتقيق هذا اهلدف. اذكر أسباب هذا االختيار.

خطة  ضع  املحدد،  التعليمي  السيناريو  ضوء  2- يف 

تعلم مهني فردية. قد يشتمل هذا السيناريو التعليمي 

تكنولوجيا  بمصادر  وقائمة  مهني  تعلم  هدف  عىل 

هذه  اختيار  أسباب  اذكر  واالتصاالت.  املعلومات 

املصادر.

خطة  ضع  املحدد،  التعليمي  السيناريو  ضوء  3- يف 

تعلم مهني فردية. قد يشتمل هذا السيناريو التعليمي 

عىل هدف من أهداف التعلم املهني وقائمة بمصادر 

)اخلرباء  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

اذكر  التدريب(.  وجمتمعات  اإلنرتنت  وجمتمعات 

الدراسة  قاعة  خارج  من  بخرباء  االستعانة  أسباب 

التي  الكيفية  ارشح  التعلم.  بمجتمعات  وكذلك 

يمكن أن يدعم هبا التعاون األهداف املهنية.

حدد  املهني،  التعلم  أهداف  أحد  ضوء  يف   -1

التي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر 

قد تساعد يف حتقيق هذا اهلدف.

2- يف ضوء أحد السيناريوهات التعليمية املتعلقة 

بالبحث املهني، حدد مصادر تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت املالئمة لدعم أنشطة البحث.

اإلنرتنت،  عرب  التعاون  أهداف  أحد  ضوء  يف   -3

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  حدد 

التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا اهلدف.
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وحدات إطار عمل تنمية 
كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
أهداف خاصة بإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيام يتعلق بتعميق املعرفة 
)يكون املعلم قادًرا عىل ...(

اهلدف األسايس من االختباراملقرر الدرايس للوحدة

الطريقة األوىل

أهداف من ورشة العمل )حتتاج العديد من هذه 
األهداف إىل إعداد ملف اإلنجازات/تقييم زمالء 

الدراسة(

الطريقة الثانية

األهداف املقرتحة للتقييم داخل بيئة قائمة عىل 
الكمبيوتر

الوحدة اخلامسة

التنظيم واإلدارة

الرقمية  واملصادر  الكمبيوتر  أجهزة  وتنظيم  وضع  5)أ( 

األخرى داخل قاعة الدراسة من أجل تدعيم وتعزيز األنشطة 

التعليمية والتفاعل االجتامعي

عىل  القائمة  الطالب  تعلم  عملية  أنشطة  إدارة  5)ب( 

املرشوعات يف بيئة تدعم التكنولوجيا

5- التنظيم واإلدارة:

تكنولوجيا  لتوظيف  والزمنية  والبرشية  املادية  املوارد  إدارة 

املعلومات واالتصاالت يف بيئة التعلم

واالتصاالت  املعلوم�ات  تكنولوجي��ا  توظيف 

يف بيئة التعلم

اسرتاتيجية  يتضمن  تعليمي  سيناريو  ضوء  يف   -1

تعلم حمددة، اعمل عىل هتيئة بيئة التعلم الفعلية لدعم 

م  قدِّ واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف 

أسباًبا منطقية للقرارات التي تم اتاذها.

خطط  التعليمية،  السيناريوهات  أحد  ضوء  يف   -2

تكنولوجيا  لتوظيف  املطلوبة  املصادر  إىل  للوصول 

املعلومات واالتصاالت. جيب أن تشتمل هذه اخلطة 

تكنولوجيا  مصادر  من  مصدر  إىل  الوصول  عىل 

املوارد  مع  والتنسيق  واالتصاالت  املعلومات 

البرشية. جيب أن يشتمل هذا السيناريو التعليمي عىل 

اسرتاتيجية التعلم التي جيب أن يتم تطبيقها.

- اعمل عىل هتيئة بيئة التعلم الفعلية لدعم تكامل 

وأهداف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

التعلم.

بتوظيف  التعليمي اخلاص  السيناريو  2- يف ضوء 

حدد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

االعتبارات البيئية وتلك اخلاصة بالبنية التحتية.

الوحدة السادسة

التعلم املهني

)أ( استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للوصول إىل 

املصادر ومشاركتها لدعم أنشطة املعلمني والتعلم املهني الذي 

خيضعون له

6)ب( استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للوصول 

إىل اخلرباء خارج قاعة الدراسة وكذلك جمتمعات التعلم لدعم 

أنشطة املعلمني والتعلم املهني الذي خيضعون له

للبحث  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  استخدام  6)ج( 

إىل جانب  املهني،  التعلم  تدعيم  تساعد يف  قد  معلومات  عن 

إدارة هذه املعلومات وحتليلها ودجمها وتقييمها

6-  التعلم املهني:

التعلم  يف  اإلنرتنت  عرب  والتعاون  الرقمية  املصادر  استخدام 

املهني

يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  توظيف 

التعلم املهني
1- يف ضوء أحد أهداف التعلم املهني، حدد مصادر 

تساعد  قد  التي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

يف حتقيق هذا اهلدف. اذكر أسباب هذا االختيار.

خطة  ضع  املحدد،  التعليمي  السيناريو  ضوء  2- يف 

تعلم مهني فردية. قد يشتمل هذا السيناريو التعليمي 

تكنولوجيا  بمصادر  وقائمة  مهني  تعلم  هدف  عىل 

هذه  اختيار  أسباب  اذكر  واالتصاالت.  املعلومات 

املصادر.

خطة  ضع  املحدد،  التعليمي  السيناريو  ضوء  3- يف 

تعلم مهني فردية. قد يشتمل هذا السيناريو التعليمي 

عىل هدف من أهداف التعلم املهني وقائمة بمصادر 

)اخلرباء  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

اذكر  التدريب(.  وجمتمعات  اإلنرتنت  وجمتمعات 

الدراسة  قاعة  خارج  من  بخرباء  االستعانة  أسباب 

التي  الكيفية  ارشح  التعلم.  بمجتمعات  وكذلك 

يمكن أن يدعم هبا التعاون األهداف املهنية.

حدد  املهني،  التعلم  أهداف  أحد  ضوء  يف   -1

التي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر 

قد تساعد يف حتقيق هذا اهلدف.

2- يف ضوء أحد السيناريوهات التعليمية املتعلقة 

بالبحث املهني، حدد مصادر تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت املالئمة لدعم أنشطة البحث.

اإلنرتنت،  عرب  التعاون  أهداف  أحد  ضوء  يف   -3

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مصادر  حدد 

التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا اهلدف.
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مسرد املصطلحات
تعريفات مبسطة للمصطلحات التقنية املستخدمة يف هذا اإلصدار

) • 	Application( التطبيق
باألسفل(. • هو برنامج كمبيوتر )انظر اإلدخال "برنامج الكمبيوتر" 	

) • 	Assessment for learning( تقييم التعلم
باألسفل(. • هو اسم آخر لعملية التقييم البنائي )انظر اإلدخال "التقييم البنائي" 	

) • 	Authoring environment( بيئة اإلنشاء
•هي برنامج كمبيوتر إلنشاء مواقع الويب. 	

) • 	Capacity-building( بناء القدرات
•هو زيادة قدرات األشخاص؛ ويشري هذا املصطلح عادًة إىل زيادة قدرة األشخاص عىل تنفيذ عملهم عن طريق  	

تنمية معرفتهم ومهاراهتم.
 ) • 	Competency( الكفاءة

•هي املعرفة والفهم واملهارات املطلوبة للنجاح يف القيام بمهمة ما. 	
) • 	Computer laboratories( معامل الكمبيوتر

•هي قاعات دراسية هبا أجهزة كمبيوتر يكون فيها لكل طالب جهاز يعمل عليه. 	
) • 	Course( الدورة التعليمية

•هي برنامج درايس. 	
) • 	Curriculum( املنهج الدرايس

هو قائمة باملوضوعات التي يتم تدريسها خالل دورة تعليمية معينة. )يتم استخدام الكلمتني "منهج درايس" و"مقرر 
درايس" بمعنى خمتلف نسبًيا يف الدول املختلفة، ولكن الكلمتني تعربان بصفة أساسية عن قائمة باملوضوعات التي سيتم 

تدريسها.(
) • 	Curriculum framework( إطار عمل املنهج الدرايس

•هو جمموعة من األفكار واملبادئ التي يمكن أن ينبثق منها منهج درايس أو دورة تعليمية أكثر تفصياًل. 	
) • 	Curriculum standards( معايري املنهج الدرايس

هي مدى ومستوى املعرفة والفهم واملهارات املتوقع من الطالب اكتساهبا.
) • 	Didactic teaching/didactic instruction( التدريس التوجيهي/التعليم التوجيهي

هو التدريس الذي يتم عن طريق احلديث إىل الطالب عن املوضوع حمل الدراسة. وهو التدريس الذي يعتمد عىل 
احلديث والرشح واستخدام العروض وإلقاء املحارضات وطرح األسئلة عىل الطالب واإلجابة عن أسئلتهم وكذلك 
الدخول يف مناقشات معهم. وتعترب هذه الطريقة مغايرة للتدريس الذي يقوم عىل مساعدة الطالب يف التعلم عن طريق 
التجربة والتأمل من خالل دفع الطالب للقيام باملهام بأنفسهم، وذلك بداًل من االعتامد عىل اإلصغاء إىل املعلم كأساس 

للعملية التعليمية.
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) • 	Digital( رقمي
الرقمية(  والتكنولوجيا  الرقمية  واملصادر  الرقمية  واألجهزة  الرقمي  املحتوى  مثل:  الكلامت،  ببعض  تلحق  )صفة 
أجهزة  )تزن  الكمبيوتر.  وتكنولوجيا  الكمبيوتر  لوصف  تستخدم  أخرى  كلمة  هي  "رقمي"  كلمة  أسايس،  بشكل 

الكمبيوتر املعلومات وتعاجلها عن طريق حتويلها إىل أعداد أحادية األرقام.(
) • 	Digital citizenship( املواطنة الرقمية

هي امتالك األدوات واملهارات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالشرتاك يف أنشطة املجتمع الرقمي، مثل 
الدخول عىل املواقع احلكومية عرب شبكة اإلنرتنت واستخدام مواقع التواصل االجتامعي واستخدام اهلاتف املحمول.

) • 	Digital literacy( حمو األمية الرقمية
هي امتالك املهارات األساسية للتعامل مع الكمبيوتر، مثل: مهارات التعامل مع برامج معاجلة الكلامت أو االتصال 

بشبكة اإلنرتنت.
) • 	Digital tools( األدوات الرقمية

هي اسم آخر يعرب عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
) • 	Drill-and-practice software( برامج التدريب واملامرسة

هي برامج كمبيوتر تساعد الطالب يف التعلم عن طريق التدرب واملامرسة املتكررة، فعىل سبيل املثال: يمكن أن تساعد 
مثل هذه الربامج الطالب يف حفظ املفردات اخلاصة بلغة أجنبية أو إجراءات حل املسائل احلسابية.

) • 	Formative assessment( التقييم البنائي
هو تقييم يساعد الطالب يف التعلم )يشكل أو يبني عملية التعلم لدهيم( عن طريق الكشف عام مل يفهمه الطالب 
وعام حيتاجون إىل تكرار تعلمه وعن استعدادهم لالنتقال إىل املرحلة التالية يف التعلم. انظر اإلدخال "التقييم اخلتامي" 

باألسفل.
) • 	Graphics software( الربامج الرسومية

هي برامج كمبيوتر - مثل برنامج Photoshop - تقوم بإنشاء ومعاجلة الصور الرسومية والفوتوغرافية واملخططات 
التوضيحية والرسومات.

) • 	ICT – Information and Communication Technology( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يشري املصطلح إىل أجهزة الكمبيوتر واهلواتف املحمولة والكامريات الرقمية ونظم املالحة باألقامر الصناعية وأجهزة 
 .. الصناعية  األقامر  ونظم  الكمبيوتر  وشبكات  والتليفزيون  والراديو  البيانات  تسجيل  وأجهزة  اإلليكرتونية  القياس 
وتعني إمجااًل أي يشء يتعامل مع املعلومات ويقوم بنقلها إليكرتونًيا. تتضمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كاًل 

من األجهزة والربامج )برامج الكمبيوتر التي تقوم بتشغيل هذه األجهزة(.

 • 	ICT-CFT –( إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر عن اليونسكو
)UNESCO's ICT Competency Framework for Teachers

  هو إطار العمل الذي وضعته منظمة اليونسكو لتنمية كفاءات املعلمني، ويشار إليه أيًضا اختصاًرا باملصطلح "إطار 
العمل".
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• 	)Internet( اإلنرتنت
عادًة ما يتم استخدام كلمتي اإلنرتنت وشبكة الويب الدولية )الويب أو مواقع الويب( بشكل تباديل. أما إذا أردنا 
وضع تعريف حمدد لإلنرتنت، فهي الشبكة التي تصل بني أجهزة الكمبيوتر يف كل أرجاء العامل أما مواقع الويب فهي 

املستندات والصور واملواد األخرى املتاحة عىل هذه الشبكة. 
• 	)Knowledge society( املجتمع   املعريف

هو دولة أو نظام اقتصادي أو جمتمع تكون فيه املعرفة أمًرا مهاًم للغاية ألن الكثري من األنشطة االقتصادية واالجتامعية 
اخلاصة هبا تنطوي عىل التعامل مع املعلومات. للمزيد من املعلومات، يمكنك زيارة املوقعني التاليني:

http:/unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843e.pdf 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129531e.pdf

• 	)Knowledge society skills( مهارات املجتمع املعريف
هي املهارات املطلوبة للتعامل مع املعلومات واملعرفة وإنشائهام، ويقصد بذلك مهارات مثل: حل املشكالت والتفكري 
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  عىل  والقدرة  اآلخرين  نظر  وجهات  وفهم  والتواصل  والتعاون  والتحليل  النقدي 

واالتصاالت والتي تعترب مفتاًحا أساسًيا للتعامل مع املعلومات.
• 	)Learning organisation( املؤسسات التعليمية

هي مؤسسات - مثل املدارس أو الرشكات - تتبنى فكرة احتياج اجلميع بال استثناء للتعلم طوال حياهتم. وهكذا، 
ينبغي أن يستمر املعلمون يف تعلم املزيد عن املواد التي يقومون بتدريسها وعن الكيفية التي يدرسون هبا هذه املواد.

) • 	Learning society( جمتمع التعلم
 هو املجتمع الذي يتبنى فكرة أن اجلميع ينبغي أن يظل يتعلم طوال فرتة حياته.

) • 	Module( الوحدة
كفاءات  تنمية  إطار عمل  من  أجزاًء  الوحدات  تعترب  اإلصدار،  هذا  ويف  اليشء.  أجزاء  أحد  إىل  الكلمة  هذه  تشري 
برنامج  أو  املعلمني  بإعداد  اخلاصة  التعليمية  الدورة  تقسيم  ويمكن  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  يف  املعلمني 
التعلم املهني املعتمد عىل إطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل الوحدات املكونة 

إلطار العمل، وقد يكون هلا تركيب بنائي خمتلف.
) • 	Networks( شبكات االتصال

هي أجهزة كمبيوتر متصلة ببعضها البعض. يمكن أن تتصل أجهزة الكمبيوتر ببعضها البعض سلكًيا أو السلكًيا. 
وقد تكون هذه األجهزة هي أجهزة كمبيوتر املتصلة ببعضها يف إحدى قاعات الدراسة أو يف مكتب يف أحد املباين أو 

جمموعة من أجهزة الكمبيوتر يف أجزاء خمتلفة من العامل.
) • 	Off-the-shelf educational software( برامج الكمبيوتر التعليمية اجلاهزة

  هي برامج كمبيوتر تعليمية جاهزة لالستخدام من جانب الطالب دون تدخل من املعلم. فعىل سبيل املثال، تتضمن 
هذه الربامج برناجًما ملساعدة الطالب يف تعلم اهلجاء. وهذه الربامج مغايرة للمصادر الرقمية التي يقوم املعلم بإنشائها، 

مثل: قائمة بالكلامت املطلوب تعلم هجائها التي يقوم املعلم بإنشائها باستخدام برنامج ملعاجلة الكلامت.
) • 	Online( متصل بالشبكة

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129531e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129531e.pdf
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هو وصف حلالة االتصال باإلنرتنت أو بشبكة كمبيوتر، كالدخول إىل مواقع الويب والربيد اإلليكرتوين.

) • 	Open-ended tools( األدوات متعددة األغراض

وبرامج  الكلامت  معاجلة  برامج  وتعترب  املختلفة.  األغراض  من  العديد  يف  استخدامها  يمكن  كمبيوتر  برامج  هي 
اجلداول اإلليكرتونية من أمثلة هذا النوع من الربامج. وتتلف هذه الربامج عن برامج الكمبيوتر التي يمكن استخدامها 

لغرض حمدد فقط، مثل الربنامج الذي يمكن استخدامه لتصوير مفاهيم معينة إلحدى العمليات العلمية.

) • 	Operations( العمليات

)يتم استخدام هذه الكلمة يف مصطلحات مثل: عمليات أجهزة الكمبيوتر وعمليات برامج الكمبيوتر( تشري هذه 
الكلمة إىل العمليات التي تتم عند استخدام أجهزة الكمبيوتر وكذلك براجمه. ومن أمثلة هذه العمليات: الضغط عىل 
احلرارة  درجات  وقياس  رقمية  كامريا  باستخدام  الصور  والتقاط  القوائم  عىل  والنقر  التشغيل  عصا  وحتريك  األزرار 

باستخدام الرتمومرت الرقمي.

) • 	Pedagogy( طرق التدريس

التدريس.  يف  املعلم  يستخدمها  التي  الكيفية  وكذلك  وتقنياته،  التدريس  أساليب  إىل  املصطلح  هذا  يشري  ما  عادًة 
ويمكن أن يعني هذا املصطلح ببساطة عملية التدريس أو علم أصول التدريس.

) • 	Planning and thinking tools( أدوات التخطيط والتفكري

هي برامج كمبيوتر يمكن استخدامها إلنشاء القوائم أو التقويامت أو اجلداول أو املخططات التوضيحية أو أنواع 
أخرى من املستندات املستخدمة يف التخطيط والتفكري.

) • 	Presentation software( برامج العروض التقديمية

هي برامج كمبيوتر - مثل برنامج PowerPoint - يتم استخدامها غالًبا إلنشاء سلسلة من الرشائح )حتتوي عىل 
نصوص وصور( وعرضها عىل اجلمهور عرب شاشة كبرية احلجم.

) • 	Productivity software/tools( اإلنتاجية )الربامج )أو األدوات

هي برامج معاجلة الكلامت واجلداول اإلليكرتونية والعروض التقديمية.

) • 	Professional learning( التعلم املهني

هو املهارات واملعارف اإلضافية التي يكتسبها املعلم يف جمال عمله، عالوًة عىل ما تعلمه حتى يكون مؤهاًل للعمل يف 
هذه املهنة. ويستطيع املعلم اكتساب تلك املعارف واملهارات باستخدام سبل متعددة، منها الدورات التعليمية والربامج 
واملؤمترات واحللقات الدراسية واألحداث وورش العمل، وكذلك من زمالئه ومن خالل اخلربة العملية والتجريب 
والبحث الشخيص والتأمل والعضوية يف االحتادات املهنية. أحياًنا ما يتم استخدام مصطلح "التطوير املهني"  أو "التطوير 

املهني املستمر" لإلشارة إىل الفكرة نفسها.
) • 	Program( برنامج الكمبيوتر
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 Microsoft برنامج  الكمبيوتر:  برامج  أمثلة  برجمية. ومن  أو أحد مكونات حزمة  تطبيق  هو كلمة مرادفة لكلمة 
Word أو برنامج Photoshop. وهو عبارة عن جمموعة التعليامت التي يتم حتميلها عىل جهاز الكمبيوتر حتى يتمكن 

البيانات  التقديمية وقواعد  والعروض  اإلليكرتونية  اجلداول  وإنشاء  الكلامت  مثل: معاجلة  معينة،  بوظائف  القيام  من 
وحترير الصور.

) • 	Publishing technologies( تقنيات النرش

املكتبي  النرش  املثال:  سبيل  عىل  ومنها  املستخدمني،  من  كبرية  قاعدة  بني  املعلومات  لنرش  رقمي  أسلوب  أي  هي 
باستخدام  املتعددة  الوسائط  ملفات  املطبوعة( ونرش  املستندات  املستخدم إلنتاج  الكمبيوتر  برنامج  به  يقصد  )والذي 

تقنية البودكاست والنرش عىل مواقع الويب.

) • 	Resource( املصدر

املعلومات واالتصاالت ومصدر  )كلمة تستخدم يف بعض املصطلحات، مثل: مصدر رقمي ومصدر لتكنولوجيا 
ويب ومصدر عرب شبكة( هو املعلومات الرقمية وكذلك األجهزة والربامج الرقمية.

) • 	Rubrics( معايري التقييم

)كلمة تستخدم يف بعض املصطلحات، مثل: معايري التقييم املعتمدة عىل املعرفة ومعايري التقييم املعتمدة عىل األداء( - 
هي معايري موضوعة هبدف التقييم وهي السامت التي يتم البحث عنها يف أعامل الطالب عند تقييمها. فعىل سبيل املثال، 
الرتقيم  لعالمات  الصحيح  السليم واالستخدام  اهلجاء  أساس  إنشاء عىل  كتابة موضوع  الطالب يف  أداء  تقييم  يتم  قد 
وحسن تقسيم الفقرات والبناء الواضح واملنطقي للنص املكتوب. وغالًبا ما تشمل معايري التقييم عدد الدرجات التي 

حيصل عليها الطالب مقابل أداء اجلوانب املختلفة املطلوبة لتنفيذ عمل ما.

) • 	Student-centered( متمركز حول الطالب

)صفة تلحق ببعض املصطلحات، مثل: التدريس املتمركز حول الطالب أو األنشطة املتمركزة حول الطالب( – هو 
قيام  بمعنى  بسلبية؛  بإجيابية وليس  الطالب  فيها  يشارك  التي  التعليمية  األنشطة  أو  التدريس  أساليب  مصطلح يصف 

الطالب بعمل املرشوعات أو األبحاث أو التجارب بأنفسهم بداًل من اإلصغاء إىل املعلم وحسب.

) • 	Summative assessment( التقييم اخلتامي

أهليته  لقياس مدى  التعلم، وذلك  إليه يف عملية  الذي وصل  واملستوى  بإنجازه  الطالب  قام  ما  يلخص  تقييم  هو 
للحصول عىل شهادة أو جائزة أو منصب يف اجلامعة أو شغل وظيفة معينة. عادًة ما يتم التقييم اخلتامي يف هناية الدورة 
االلتحاق  قبول  حتدد  التي  واجلهات  العمل  أصحاب  مثل:  آخر  طرف  يستخدمها  معلومات  عنه  وينبثق  التعليمية 
باجلامعات وغريها. ويعد هذا التقييم عىل النقيض من التقييم البنائي )انظر اإلدخال "التقييم البنائي" باألعىل( الذي يتم 
إجراؤه أثناء الدراسة وينتج عنه معلومات تص الطالب واملعلم عىل حد سواء، وهيدف إىل مساعدة الطالب يف التعلم. 
ويكمن االختالف بني هذين النوعني للتقييم يف اهلدف من كل منهام، وليس يف شكل االختبار أو االمتحان املستخدمني 
التقييم  أو  البنائي  التقييم  بغرض عمل  ذلك  للكلامت ويكون  اختبار هجاء  إجراء  يمكن  فإنه  ذلك،  إلجرائهام. وعىل 

اخلتامي؛ إذ يتوقف ذلك عىل أسلوب استخدام النتائج التي يتم احلصول عليها من االختبار.
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) • 	Syllabus( املقرر الدرايس

كلمة مرادفة للمنهج الدرايس )انظر اإلدخال "املنهج الدرايس" باألعىل(.

) • 	Teacher education( إعداد املعلم

هو دورة دراسية عادًة ما تقدمها إحدى اجلامعات أو مؤسسات التعليم العايل لتأهيل الدارس ليكون معلاًم يف مدرسة. 
وأحياًنا ما يتم استخدام املصطلحني "تدريب املعلم" أو "تدريب املعلم األويل" للتعبري عن الفكرة نفسها.

) • 	Teacher-centered( متمركز حول املعلم

– مصطلح  )صفة تلحق ببعض الكلامت، مثل: التدريس املتمركز حول املعلم أو األنشطة املتمركزة حول املعلم( 
يصف التدريس التوجيهي. انظر اإلدخالني "التدريس التوجيهي" و"متمركز حول الطالب" باألعىل.

) • 	Technology( التكنولوجيا

عادًة ما يتم استخدام هذه الكلمة كمرادف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل الرغم من أن التعريف املحدد 
وألواح  والورق  الرصاص  القلم  ذلك:  أمثلة  التطبيقية. ومن  املعرفة  أو  األدوات  من  نوع  أي  يعني  أن  يمكن  للكلمة 

الكتابة والسبورات السوداء والبيضاء وكلها من أشكال تكنولوجيا الكتابة.

) • 	Technology resources( مصادر التكنولوجيا

هي املعلومات الرقمية واألجهزة والربامج الرقمية.

) • 	Tool( األداة

)مثل األدوات الرقمية( - هي أجهزة وبرامج رقمية.

) • 	Tutorials( الربامج التعليمية التفاعلية

العروض  أو  الفيديو  طريق  عن  التعليمية  للامدة  رشًحا  تكون  ما  عادًة  هي  الكمبيوتر(  برامج  من  نوًعا  )باعتبارها 
التوضيحية.

) • 	Web content( حمتوى الويب

هو عبارة عن املعلومات املوجودة عىل مواقع الويب.

) • 	Wiki( موقع الويكي

هو موقع ويب يقوم بتحريره مستخدمو الويب )مبارشًة باستخدام برامج تصفح الويب(.
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