التعلم اإللكتروني حاجة ولكن!!
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التعلم اإللكتروني حاجة ولكن!!
◄محاور المحاضرة:
◙ تأثير التقنية  :التقنية تعيد تشكيل عالم التربية والتعليم
◙ قوى التحول في النموذج التربوي
◙ استحقاقات التحول في النموذج التربوي
◙ دمج التعلم اإللكتروني في العمل المدرسي
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التقنية تعيد تشكيل عالم التربية والتعليم
:)2010( كينث ستيفنزن

التقنية هي المستقبل
والمستقبل هو التقنية
Kenneth R. Stevenson September 2010 (National
Clearinghouse for Educational Facilities
www.ncef.org)
05/04/2013
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التقنية تعيد تشكيل عالم التربية والتعليم
"الجامعات التي تتفاعل إيجابياً مع التغير ترتب و زتهر،ر
الجامعات التي ترفن ؤزتها في ال مال زترافع بح ا ة عرن
زضعها ال ا،ن تتعاني كثي ًا زأن التؤال الح ي ي لري ،رل
ينبغي أن يحرث التحزل .زإنما كيف؟ زبزتاطة من؟"

Khosrow-powr, 2002. p.11
4

05/04/2013

التقنية تعيد تشكيل عالم التربية والتعليم
توماس فراي : 2009

◙ تضخم هائل للمعلومات:
 4 مليون كتاب في موقع Amazon.com
 6 مليون موقع مدونات Blogs
 100 مليون حساب MySpace
 6.1 مليون فيديو على You Tube
Thomas Fry, 2009
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التقنية تعيد تشكيل عالم التربية والتعليم
◙ توماس فراي :2009

حركة المصادر الرقمية المفتوحة:

◙
 المقررات الرقمية المفتوحة ( 1400 :)MITمقرر على االويب ( )1.4مليون زائر شهريا
 إتالف المقررات المفتوحة ) )1800( :(OCWCمقرر في  12جامعة
 ويكيفيرستي  Wikiversityقسم في ويكيبيديا ( (Wikipediaلمواد ونشاطات تعلم
مشاعة
 موودل  (20000):Moodleموقع مشارك و( )820000مقرر
 موقع المناهج ( :(Curriki.orgبيئة تعليمية توفر  450مقررا

◙ تغير وسائط االتصال ( (Touch Pointsللتفاعل مع المجتمع
◙ عصر الفردية الفائقة
◙ التحول من مستهلكين إلى منتجين ومستهلكين :انتهالك
Prosumer
Thomas Fry, 2009
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التقنية تعيد تشكيل عالم التربية والتعليم
◄كيرتس بونك:عشر قوى تؤدي إلى عالم التعلم المفتوح:











البحث في الويب في عالم الكتب اإللكترونية
التعلم اإللكتروني والتعلم المدمج
توافر المصادر المفتوحة والبرامج المفتوحة (مودل)
فاعلية المصادر ومقررات التعلم المفتوحة
مستودعات وحدات التعلم وبوابات التعلم (المشاركة في المصادر)
مشاركة المتعلم في مجتمعات المعلومات المفتوحة ( (YouTube
التشارك والتفاعل اإللكتروني(أتصال تزامني وغير تزامني)
التعلم الحقيقي البديل (محاكاة ،عوالم افتراضية).
االتصال في وقت حقيقي بوسائط إلكترونية قابلة للحمل ()iPhone
شبكات تعلم شخصية ( Blogs):
Curtis J. Bonk,” Indiana Univ.” The Flat World Swung Open: How Web Tech. Is Revolutionizing Education
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التقنية تعيد تشكيل عالم التربية والتعليم

◙ اتجاهات دمج التقنية في التعليم العام لعام
.1
.2

.3
.4

.5

:2011

اتجاه أكبر نحو تطبيقات األجهزة المتنقلة (بدال عن .)1-1
انتشار متنامي للتدريس على الشبكة العنكبوتية.
تنامي دمج األدوات التقنية في مجالي التقويم والمتابعة.
تخفيف العبء المالي على المدارس وتوسيع اإلمكانات التقنية.
اتساع فرص النمو المهني للمعلمين.
McCrea, Bridget , THE Journal, 2010
http:/thejournal.com/Articles/2010/2/5-K12-Technology-Trends-for-2011
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التقنية تعيد تشكيل عالم التربية والتعليم

◙ اتجاهات دمج التقنية في التعليم العام لعام :2011
 .6ازدياد خبرات التعلم االفتراضية  :مقررات عن بعد
ومدارس عن بعد وتناقص االعتماد على الورق.
 .7ازدياد استخدام أجهزة التعلم المحمولة
 .8مناهج فردية إلكترونية.
(Johnson, Smith, Levine, and Haywood, 2010).
Kenneth R. Stevenson September 2010
National Clearinghouse for Educational Facilities www.ncef.org
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التقنية تعيد تشكيل عالم التربية والتعليم

مشروع الغد ( :)2010رؤية الطالب للتعلم في القرن : 21
◙ التعلم االجتماعي Social-based learning
استخدام األدوات الرقمية والمحتوى الرقمي والمصادر الرقمية مفتاح
اإلنتاجية التربوية.
Un–tethered learning
◙ تعلم غير مقيد
تعلم معتمد على التقنية يتجاوز جدران القاعة الدراسية.
◙ تعلم غني رقميا Digitally–rich learning
استثمار أدوات االتصال و التشارك لتكوين شبكات شخصية من الخبراء.
(© Project Tomorrow 2010(www.tomorrow.org
Speak Up 2009 National Findings:FETC, Virtual Conference, oct.7,2010
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التقنية تعيد تشكيل عالم التربية والتعليم

مشروع الغد ( :)2010يريد الطالب:
 .1مصادر تفاعلية

 .2مواد ذات عالقة باهتماماتهم
 .3أدوات العمل التشاركي
 .4شخصنة تعلمهم
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(© Project Tomorrow 2010(www.tomorrow.org
Speak Up 2009 National Findings:FETC, Virtual Conference, oct.7,2010
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التقنية تعيد تشكيل عالم التربية والتعليم
ثقافات متعددةMulti Literacies :

◙ ثقافة إعالمية
◙ ثقافة اجتماعية /عاطفية
◙ ثقافة مالية
◙ ثقافة الفضاء المعلوماتي
◙ ثقافة صحية وجسدية
◙ العولمة والثقافات المتعددة
◙ ثقافة الفنون واالبتكارات
◙ ثقافة بيئية
12

Media Literacy
Social/Emotional Literacy
Financial Literacy
Cyber Literacy
Physical and Fitness Literacy
Global and Multi-Cultural Literacy
Arts & innovations Literacy
Ecoliteracy
05/04/2013

مركز البحث التطبيقي في تقنية التربية )2010 ،(CARETم:
دمج التقنية في التعليم يؤدي إلى:
حفز المتعلمين
تحسين التدريس
جعل عمل الطالب والمعلم أكثر إنتاجية
 تهيئة الطالب لعصر المعرفة

Center for Applied Research in Educational technology (CARET), Cited in Roblyer & Doering, 2010.
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http://caret.iste.org
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 دمج التقنية في التعليم :
فوائد لمنظمات وبرامج التدريب:
 تقليل التكلفة
 تقليل وقت التعلم
 إتاحة فرص تعلم كونية
 معرفة الخبراء
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قوى التحول في النموذج التربوي
 أزمة النظام التربوي التقليدي
 التحول في تقنية المعلومات
 التحول في الفكر التربوي
 مهارات القرن الحادي والعشرين
 ألتعلم المعتمد على نتائج أبحاث الدماغ
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قوى التحول في النموذج التربوي
أزمة النظام
التربوي
التقليدي

التحول في
تقنية
المعلومات
أبحاث
الدماغ

التحول في
مهارات
القرن 21
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التحول في
الفكر
التربوي

Forces Triggering Paradigm Shift

مدرسة القرن 21
 تفاعلية
 مرنة
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خالصة التحول في النموذج التربوي !!
بيئات التعلم الجديدة

بيئات التعلم التقليدية
• تدريس

• تعلم

• مثير لحاسة واحدة

• مثير متعدد الحواس

• مسار واحد للتحصيل

• مسارات متعددة للتحصيل

• وسائل مفردة

• وسائل متعددة

• تعلم مستقل

•

تعلم تعاوني

• نقل المعلومات

•

تبادل المعلومات

• تعلم سلبي

•

تعلم نشط واستكشافي

• تعلم الحقائق

•

التفكير الناقد

• سياق تعلم منفصل عن الواقع

•

سياق تعلم أصيل
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ISTE,2000,p.3

التقنية ونظريات التعلم NETP 2010 :
يبين لنا التطور في علوم التعلم كيف يتعلم الفرد،
وتمكننا التقنية من التصرف بناء على هذه المعرفة وهذا الفهم
التحدي الذي يواجه نظامنا التربوي هو :

استثمار علوم التعلم والتقنية الحديثة لتوفير خبرات تعلم:

”محفّزة على المشاركة النشطة وذات عالقة باهتمات المتعلمين
وذات طابع شخصي لكل متعلم وتقارب الحياة اليومية للطالب
و واقع ومستقبل الطالب“
NETP, 2010, US Department of Education
Office of Educational Technology
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◙ لورد بوتمان :نحن بحاجة أن:
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نتأكد أننا ال نطبق نماذج عفا عليها الزمن في مبان من
األسمنت والطوب والحديد والزجاج.
نتحدى ما يتم تعلمه وبوساطة من و متى وأين وكيف.
نتأمل الفرص الجديدة التي وفرتها التقنيات الحديثة من خالل
شبكات التعلم التي تتيح تنوعا أكبر في أساليب التعلم.
نفكر في أصول علم التدريس والتطبيقات المالئمة للتعلم في
القرن .21
Lord David Puttnam :Transforming Schools For The Future
© Futurelab 2008. www.futurelab.org.uk/policies
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رود بيج  Rod Paigeوزير التربية األمريكي في تصدير رؤية
 2020للتعليم األمريكي2002 ،م :الرؤية:
”استخدام التقنيات المتقدمة ألحداث التحول في التعليم والتدريب“
العديد من المدارس طبقت ببساطة التقنيات في ظل الممارسات
التعليمية التقليدية بدال من إعادة اختراع نفسها حول األمكانات التي
توفرها التقنية .النتيجة تطبيق هامشي وتحسينات محدودة.
 التقنية ليس فقط يمكن ان تحسّن التدريس ولكنها يمكن ان تحدث
تحوال في اعتقاداتنا حول ما يعنيه التعلم“
20

2020 Vision, US Department of
Education,
2002
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◙ إذا أردنا أن نكون بمستوى التحديات والفرص في
العصر العولمي الجديد  ،فعلينا :
مباركة رؤية جديدة للتعليم والتعلم

)Funds for Learning: Help Learn (2008
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التقنية هي المستقبل والمستقبل هو التقنية ولكن:
 إعادة التفكيرحول:
 مكان التعلم
 وقت التعلم
 مع من يتعلم الطالب
 كيفية تنفيذ مهام عمليتي التعليم والتعلم
 ماذا يتعلم الطالب
22

Kenneth R. Stevenson 2010 (National Clearinghouse for Educational Facilities
))www.ncef.org
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◄ كليمان:

” ليس بالتقنية وحدها يحدث التحول الحقيقي من
النموذج التربوي التقليدي إلى بيئات التعلم الجديدة،
وإنما يتطلب ذلك حدوث تغيير جوهري في
افتراضات التربويين الفلسفية والنظرية حول الكيفية
التي يتعلم بها الفرد ،وتوظيف التقنية في ضوء هذه
االفتراضات“
Kleiman, 2001
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◄الري كيومان:

التقنيات الجديدة ال تغير المدارس ،المدارس
يجب أن تتغير لكي تتمكن من استخدام
التقنيات الجديدة بفاعلية وكفاءة

Lary Cuman
24
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◄ ديفدسون وسميث:

التدريس الفعّال المعتمد على التقنية هو نتيجة
تصميم التدريس المعتمد على مبادىء التعلم
أكثر منه خصائص التقنية

25

(Davidson, & Smith, 1991).
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المنتدى الدولي للمدارس اإلبداعية :2011
كما أننا ال نفكر مطلقا أن نضع جميع أقالم
الرصاص في غرفة واحدة ،كذلك ال نفكر
اآلن ببناء معمل حواسيب
Design Share :The International Forum for Innovative Schools
(http://www.designshare.com) Accessed 20/1/2011
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◄ مايكل ميزر:
” ال نسمي معلمينا ”معلمين“ ،وإنما نسميهم ”
مستشاري التعلم“ .و ال نحب أن تسمى مدرستنا
”مدرسة“ ،ألن هذا يذكرنا بحقبة ماضية حين يوضع
المتعلمون في طوق من الصفوف المتراصة ،ويفرض
عليهم دراسة مناهج محددة .مدرستنا هي مجتمع التعلم
االفتراضي“.
Michel Maser: Cofounder of the Virtual High Learning Community,1996.
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◄ استحقاقات التحول في النموذج التربوي:
.1
.2
.3

.4
.5
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تحول في الفكر التربوي
تخطيط تقني
بيئات تعلم جديدة مالئمة لمتطلبات التحول في
النموذج التربوي
تخطيط العملية المنظمة آللية التحكم والتوجيه.
سياسة تربوية داعمة للتحول في النموذج التربوي
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التعلم اإللكتروني حاجة ولكن!!
يتطلب دمج التقنية توفير استحقاقات
التحول في النموذج التربوي :
 .1تحول في الفكر التربوي:
 مناهج مدمجة معتمدة على التقنية
 توازن بين المهارات األساسية للمناهج وبين مهارات القرن 21
 تعليم أصيل :معلم بأدوار جديدة
 تعلم أصيل :متعلم بأدوار جديدة
 تقويم أصيل معتمد على األداء
29
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التعلم اإللكتروني حاجة ولكن!!
يتطلب دمج التقنية توفير استحقاقات
التحول في النموذج التربوي :
 .2تخطيط تقني :بناء رؤية وخطة لدمج التقنية:
مثل قريم ي زل:

” ؤية برزن خطة ،ز مج ر حلم زخطة برزن ؤية ،ز
مج ر ش اء زلكن ؤية زخطة يمكنها ان تغي العالم“

30

Rod Paige, 2002, Cited in: 2020 Vision, US
Department of Education, 2002
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التعلم اإللكتروني حاجة ولكن!!
يتطلب دمج التقنية توفير استحقاقات
التحول في النموذج التربوي :

 .2تخطيط تقني :تبني أو تكييف أو بناء معايير ومؤشرات أداء
لدمج التقنية:

 معايير ومؤشرات دمج التقنية:
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معايير دمج التقنية ومؤشرات األداء للطالب والطالبات.
معايير دمج التقنية ومؤشرات األداء للمعلمين والمعلمات.
معايير دمج التقنية ومؤشرات األداء إلدارة المدرسة.
معايير البيئة التعليمية (التسهيالت والبنية التقنية)
05/04/2013

التعلم اإللكتروني حاجة ولكن!!
يتطلب دمج التقنية توفير استحقاقات
التحول في النموذج التربوي :
 .2تخطيط تقني:
 بناء أدوات قياس مستويات دمج التقنية:

 أدوات قياس مستويات دمج التقنية للطالب والطالبات.
 أدوات قياس مستويات دمج التقنية للمعلمين والمعلمات.
 أدوات قياس مستويات دمج التقنية إلدارة المدرسة.
32
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التعلم اإللكتروني حاجة ولكن!!
يتطلب دمج التقنية توفير استحقاقات
التحول في النموذج التربوي :
 .3بيئات تعلم جديدة مالئمة لمتطلبات التحول في النموذج
التربوي.
 .4تخطيط العملية المنظمة آللية التحكم والتوجيه:
إدارة الجودة QM
إدارة التغيير CM
إدارة المعرفة KM
 .5سياسة تربوية داعمة للتحول في النموذج التربوي.
33
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ديفيد جوناسون  : D. Jonassen, 2000دمج التقنية في التعليم

القاعدة الذهبية:

” التعلم مع التقنية وليس منها“
Learning With Technology Not
From Technology
34

)and Reeves (1996,p.693
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Jonassen

◙ طالبنا يعيشون في عالمين متناقضين:
◄ عالم التعلم المفتوح وعصر العرفة والفضاء االفتراضي
وعالم المدرسة التقليدي للعصر الصناعي.

35
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◙ مجموعة قيادة التغيير في جامعة هارفارد :معضلة اإلصالح
التربوي هي إصالح النظام التربوي وهو في حالة عمل.
◄ تغيير النظام التربوي مشكلة بالغة التعقيد :حل المشكلة يجب
أن يكون على المستوى نفسه من التعقيد.

36
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إدارة الجودة

دمج التعلم اإللكتروني في العمل
المدرسي :نموذج الدوائر األربع

تخطيط
تطوير التعليم

إدارة التغيير

تحليل

تطوير المنظمة

إدارة المعرفة

مكونات العمل
المدرسي

تطوير تقني

تقويم
37
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مكونات النموذج
مكونات العمل
المدرسي

المهام

العمليات

آليات التحكم والتوجيه

المعلم

تطوير تنظيمي

تحليل

إدارة الجودة

المتعلم

تطوير تعليمي

تخطيط

إدارة التغيير

المنهج/التدريس/
التقويم

تطوير مهني

تنفيذ

إدارة المعرفة

اإلدارة

تطوير تقني

تقويم

البيئة التعليمية
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دمج التعلم اإللكتروني في العمل المدرسي :نموذج الدوائر األربع
العمليات

المهام

تحليل
تخطيط
تنفيذ

تطوير
المنظمة والتعليم
والمعلم والتقنية

مكونات العمل المدرسي

المتعلم
المعلم
اإلدارة المدرسية
المنهج
التدريس
البيئة المدرسية
التقويم

تقويم
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األدارة والتحكم:

إدارة الجودة والتغيير والمعرفة
05/04/2013

دمج التعلم اإللكتروني في العمل المدرسي :نموذج الدوائر األربع

الصورة الشاملة
متطلبات عصر
المعرفة

قوى التحول في
النموذج التربوي

العمليات

التعليم
اليوم:
المدرسة
القديمة

 أزمة التربية
تحول ف الفكر
التربوي

تحليل

 التحول التقني

تخطيط

 مهارات القرن
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 التعئج أبحاثلم
المعتمد على نتا
أبحاث الدماغ

تنفيذ
تقويم

المهام

تطوير:
المنظمة
التعليم
هيئة
التدريس
التقنية

مكونات
العمل
المدرسي

المتعلم
المعلم
منهج
تدريس
تقويم
اإلدارة
البيئة
المدرسية

 مهارات
 جوهرية حياتية عصر المعرفة متعلم عولميمنهج جوهري
ومساند
 تعلم أصيل
 تقويم أصيل
 مدرسة
متعلمة
 قيادة ميسرة

التعليم
في
المستقبل
المدرسة
الجديدة
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