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التعليم والتعلم

المحور األول :التقنية والمنهج
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 المنهج الرقمي Digital delivery
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المنهج المعتمد على اهتمامات المتعلم Interest-Driven
مهارات تقنيات الجيل الثاني للشبكة العنكبوتية Skills 2.0
المصادر المفتوحة Open Educational Resources
ملف اإلنجاز اإللكتروني E-Portfolio
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 مضامين االتجاهات الخاصة بتأثير التقنية في المنهج
 تصميم مناهج مرنة يمكن تكييفها لمقابلة حاجات المتعلمين.
 التفكير الناقد :يتعلم الطالب كيف يحصلون على محتوى
التعلم بفاعلية ويميزون المحتوى الموثوق.
 توفيرفرص تعلم متساوية
 تغيير صناعة الكتاب المدرسي لمقابلة احتياجات الزبائن
الرقميون.
 التشديد على تعلم مهارات عملية مقابل حقائق نظرية.
Barseghian, 2014, p. 1
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المحور الثاني :بيئات التعلم المستقبلية
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 Virtual Environments بيئات افتراضية
 Cloud Computing
حوسبة سحابية
 Augmented Reality
واقع معزز
 School as Service
شبكات اجتماعية
 Social Networks
المدرسة كخدمة
 Gamification
األلعاب التعليمية
10/02/2015
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المحور الثالث :التقنية و خصائص طالب
اإللفية الثالثة وحاجاتهم
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 مهارات القرن الحادي والعشرين
 رؤية طالب اإللفية الثالثة
 ما الذي يريده طالب اليوم

 التقنية واالنتباه
 المواطنة الرقمية
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 مهارات القرن الحادي والعشرين:








التفكير الناقد وحل المشكلة.
االبتكار واإلبداع.
التعاون والعمل في فريق والقيادة.
فهم الثقافات المتعددة.
ثقافة االتصاالت والمعلومات واإلعالم.
ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات واالتصال.
المهنة والتعلم المعتمد على الذات.

ترلنج وفادل ( .)2013مهارات القرن الحادي والعشرين :التعلم للحياة في زمننا ،ترجمة بدر بن عبدهللا الصالح
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 رؤية طالب اإللفية الثالثة :يفضل الطالب:





التعلم من الصور والصوت والفيديو بدالً من لنصوص
المكتوبة.
التعلم من النشاطات التفاعلية متعددة الشبكات.
التعلم عن طريق العمل والمحاولة والخطأ.
الطباعة بدالً من الكتابة اليدوية.

Howell, et al., 2003
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 دراسة مشروع الغد :يفضل الطالب:
 التعلم االجتماعي.
 التعلم غير المقيد بالمدرسة والقاعة الدراسية.
 التعلم الغني رقميا ً.
 توظيف المصادر التفاعلية.
 أدوات العمل التشاركي.
 مواد تتعلق باهتماماتهم.
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)Project Tomorrow(2010
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 التقنية واالنتباه :يتهم طالب اليوم بأن فترة انتباهم قصيرة
والحقيقة غير ذلك:
 يجلسون لساعات طويلة يشاهدون فيديو أو يمارسون ألعاب إلكترونية.

 ليست قدرات االنتباه لديهم هي التي تغيرت ،وإنما حاجاتهم وطريقة تعلمهم .
 يركزون على ما يهمهم وعلى ما يعاملهم كأفراد مختلفين وليس كجزء من
مجموعة.
 لديهم فترة انتباه قصيرة في التعلم بالطرق القديمة ،وفترة انتباه طويلة عندما
يتعلمون من خالل األلعاب واألفالم أو تصفح اإلنترنت.
13

2005

10/02/2015
Prensky,

 ما الذي يريده طالب اليوم؟
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ال يحاضر المعلم عليهم.
يحترموا ،ويوثق بهم ،وأن يكون لرأيهم قيمة ويؤخذ بالحسبان.
يتبعون اهتماماتهم وشغفهم.
ينتجون باستخدام أدوات زمنهم.
يعملون ويتعلمون في مشاريع تعاونية.
يتخذوا قرارات ويشاركون في التحكم.
التواصل مع أقرانهم ،والتعبير عن أرائهم والمشاركة فيها في قاعة الدراسة
وحول العالم.
التعاون والتنافس مع بعضهم البعض.
تعليما ً ليس فقط ذي عالقة بحاضرهم ومستقبلهم ،ولكنه حقيقي.

Prensky (2005). Teaching the Native Digital: Partenership for Real Learning
10/02/2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Digital Access
Digital Commerce
Digital Communication
Digital Literacy
Digital Etiquette
Digital Law
Digital Rights & Responsibilities
Digital Health & Wellness
Digital Security (selfprotection)

اإلتاحة الرقمية
التجارة الرقمية
االتصال الرقمي
الثقافة الرقمية
المعايير الرقمية
القانون الرقمي
الحقوق والمسؤليات الرقمية
الصحة الرقمية
األمن الرقمي
10/02/2015

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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المحور الرابع :التقنية واسترتيجيات التعليم والتعلم

16

10/02/2015
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التقنية والتحوالت في العملية التعليمية
التقنية والخصائص الجوهرية الستراتيجيات التعليم والتعلم في ق21
مضامين جوهرية ألبحاث التعلم
تأثير التقنية على النظام التعليمي
تتبع حركة العين
الطباعة ثالثية األبعاد
مضامين الوسائط االجتماعية لعلم التدريس في المستقبل
استراتيجيات شخصنة التعلم
تنوع أنماط و صيغ التعلم المدرسي
10/02/2015

 التقنية والتحوالت في العملية التعليمية





من تعليم متمحور حول المعلم إلى تعليم متمحور حول المتعلم.
من التعلم في قاعات الدراسة إلى التعلم من أي مكان وفي أي وقت.
من مقررات إجبارية إلى مقررات فردية يتعلم الطالب خاللها ما
يرغبون تعلمه ومتى يتعلمون.
من طالب مستهلكين إلى طالب منتجين.
Fry, cited in: Pytel , 2007
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 التقنية والخصائص الجوهرية الستراتيجيات التعليم والتعلم
في القرن :21
بينت أبحاث اإلدراك أن التعلم يصبح أكثر فاعلية إذا توافرت خصائص
معينة .تلعب التقنية دوراً مهما ً في تفعيل الخصائص الجوهرية التالية :
 .1التعلم من خالل مشاركة نشطة.
 .2التعلم من خالل المشاركة والعمل في مجموعات.
 .3التعلم من خالل تفاعل متكرر وتغذية راجعة متكررة.
 .4التعلم من خالل التواصل مع سياقات عالمية.
Gordin, et al., 2000, p. 79
19
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 دور التقنية في تفعيل مضامين جوهرية ألبحاث التعلم:







تعلم أصيل
تقويم أصيل
نماذج ذهنية
حافز داخلي
ذكاءات متعددة
تعلم اجتماعي

ترلنج وفادل ( .)2013مهارات القرن الحادي والعشرين :التعلم للحياة في زمننا
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Authentic Learning
Authentic evaluation
Mental Models
Internal Motivation
Multiple Intelligences
Social Learning








 تأثير التقنية على النظام التعليمي:







تحسّن التدريس والتعلم والقيادة المدرسية واتخاذ القرار.
دعم مشاركة الطالب في نشاطات تعلم هادفة.
تحسين قدرات الطالب االقتصادية من خالل زيادة قدراتهم للنجاح في
بيئات العمل.
زيادة ربط مهام التعلم باهتمامات الطالب ومشكالت العالم الحقيقي.
إغالق الفجوة الرقمية من خالل تأهيل الطالب بالمهارات التقنية الرقمية.
تأهيل الطالب بمهارات القرن الحادي والعشرين.
Lemke and Fadel, 2009, p. 4
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 تأثير التقنية على النظام التعليمي:
 تحصيل الطالب يزداد عندما تكون التقنية مدمجة مع محتوى
دراسي ثري ،ومبادئ تعلم قوية ،وتدريس عالي الجودة ،ونظام
متناسق من التقويم والمعايير ،وخبرات تعلم ذات جودة وموجّ هة
لمقابلة حاجات كل طفل.
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 ستكون األدوات المتنقلة على وجه الخصوص مهمة في عالم التعلم
من أي مكان ،وفي أي وقت ،مصحوبة بقدرات الطالب
والمجموعات والمعلمين على االحتفاظ بأعمالهم منظمة ومخزنة
بأمان ،وسهل الوصول إليها عن طريق التواصل المباشر من خالل
اإلنترنت.
10/02/2015

 تتبع حركة العين Eye Tracking
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تقنية لفهم التلميحات البصرية واستخدام تلك المعلومات في تغيير
خبرة المتعلم.
تم ّكن المعلمين من جمع معلومات عن حركة العين ومحاذاتها لفهم
الموضوعات التي يواجه الطالب فيها صعوبة وتلك التي يتمتع بها
وتلك التي يجدها مثيرة.
البرنامج يقرأ تلك المعلومات بهدف تكييف المادة الدراسية لتالئم
نمط تعلم ذلك الطالب ،وتوفر له خبرة تعلم مناسبة له.
الحصول على إحصاءات أكثر دقة عن مستوى فهم الطالب مما
توفره أساليب التقويم واالختبارات القصيرة .
Grantham, 2011
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 الطباعة ثالثية األبعاد 3D Printing

 إنتاج نموذج ثالثي األبعاد بحيث يمكن طباعته بالتدرج
طبقة فبطبقة للحصول على نموذج ملموس يمكن تطبيقه في
كثير من المواد الدراسية.
 النمذجة جزء جوهري من فهم الظواهر الكونية.
 يساعد بناء نماذج على هيئة أشياء ملموسة على تعزيز
المبادىء النظرية وقيمة المحاكاة.
Grantham, 2011
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 مضامين الوسائط االجتماعية لعلم التدريس في المستقبل:
 بيئات تعلم شخصية.
 تعلم مدى الحياة
 محتوى اجتماعي
 األلعاب التربوية
 الفصول المقلوبة
 محتوى بدون مقابل
IBIS Capital (2013), Global e-Learning Investment Review
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 اتجاهات آخرى ستؤثر على البيئة المدرسية في المستقبل:
 استراتيجيات شخصنة التعلم  :Personalization Strategiesستدمج
Learning
استراتيجيات الجيل القادم لشخصنة التعلم أدوات تحليل تعلم
) )analytic toolsمتطورة مع نتائج بحوث علم الدماغ لتوفير تغذية راجعة
عن أداء المتعلم وبيئات تعلم تقابل بدرجة عالية من الدقة الحاجات الشخصية
الخاصة بكل متعلم على حدة.
 تحليل التعلم Learning Analytic :جمع البيانات الخاصة بالمتعلم وقياسها
وتحليلها وإعداد تقرير عن المتعلم وسياقات التعلم ،بهدف فهم ودعم تعلمه
والبيئة التي يحدث فيها ،وتوفير مسارات تعلم مناسبة له بنا ًء على مستوى
مهاراته واهتماماته .
26

Saveri, Andrea (2013), Cited in:Wikipedia, 2014
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 تنوع أنماط صيغ التعلم المدرسي
 ستزداد األشكال المرنة من المدارس ذات التركيز الفائق ( hyper-focused
( )schoolsأخلق مدرستك الخاصة):

•
•
•
•
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مدراس تدمج على نحو مبتكر أساليب هجينة مع قاعات معتمدة على وسائط
اجتماعية.
أكاديميات افتراضية تقدم خدمة مرنة لمقابلة حاجات متعلمين يتميزون بحافز
مرتفع للتعلم وموجهون ذاتيا ً.
مدراس شراكة تبني خبرات التعلم لطالبها حول ابتكارات البيئة المحلية الحاضنة.
مدارس صغيرة لمقابلة الحاجات التي يطلبها المتعلمون ،وهي مدارس تأخذ
التمدرس المنزلي إلى المستوى التالي من خالل دمج مواقع التواصل االجتماعي
مع مصادر اإلنترنت ومع منظمات المجتمع المحلي.
10/02/2015

المحور الخامس :دور األسرة نحو مستقبل التقنية
في التربية والتعليم
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 التقنية و الحافز نحو التعلم:
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صعوبة متابعة الطالب في تنفيذ الواجبات المدرسية.
تغير أنماط تفكير الطالب وطرق تعلمهم في ق .21
حفز الطالب من خالل تعلمهم حسب اهتماماتهم وشغفهم.
التعرف على اهتمامات الطالب وشغفهم وتوجيه تعلمهم في ضوء ذلك.
تشجيع الطالب على متابعة اهتماماتهم من خالل التقنية لحفزهم نحو
التعلم.
Prensky, 2005

10/02/2015

المحور الخامس :دور األسرة نحومستقبل التقنية في التربية والتعليم

 التعلم والتواصل من خالل التقنية:
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تغيرأنماط تعلم الطالب و طرق تواصلهم مقارنة بما ألفه األباء في العقد الماضي.
اختالف بين الطريقة التي يفكر بها المعلمون وبين الطريقة التي يفكر بها الطالب.
فشل التربويون في توفير ما يحتاجه الطالب بالطرق التي يحتاجونها.
تعليم القرن الحادي والعشرين موجّ ه بالتقنية (حركة إحضر جهازك الخاص إلى
المدرسة .(BOYED
توجيه األطفال لالستفادة من التقنية في التعلم والوصول إلى المعلومات المناسبة التي
تدعم تعلمهم داخل المدرسة وخارجها ،ومتابعة اهتماماتهم الخاصة.
توجيه األطفال إلى االستفادة من مصادر الويب المفتوحة مثل أكاديمية خان
ومقررات إم أي تي المفتوحة وغيرها من المصادر مثل المكتبات الرقمية ،ومواقع
تعليم اللغة العربية أو الرياضيات ،آلخ .وهذا من شأنه أن ينمي لديهم مهارات القرن
الحادي والعشرين.
10/02/2015

 تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين:
 التفكير الناقد وحل المشكلة واالبتكار واإلبداع والتعاون والعمل في
فريق والقيادة ومهارات االتصاالت والمعلومات واإلعالم وغيرها.
 ال تزال كثير من المدارس تمارس طرقا ً تدريسية تقليدية ،وتقدم
محتوى جاهزاً مما يتطلب من األسرة متابعة ما يتعلمه أطفالها في
المدرسة ،و توفير فرص لممارسة مهارات القرن .21
 تشجيع األبناء على بناء شبكات تعلم شخصية من خالل الوسائط
االجتماعية بهدف العمل تعاونيا ً ودعم كل منهم اآلخر في مهام التعلم.
31
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 تنمية مهارات الثقافة المعلوماتية و اإلعالمية Media Education

32

 تحليل اإلعالم:
 فهم كيفية بناء الرسائل اإلعالمية ،ولماذا بنيت على نحو ما وألي هدف. معرفة كيفية قيام األفراد بتفسير الرسائل على نحو مختلف ،وكيفية تضمين القيمووجهات النظر في الرسائل أو عدم تضمينها ،وكيف يؤثر اإلعالم بالمعتقدات
والسلوكات.
 تطبيق الفهم الجوهري للقضايا األخالقية والقانونية المرتبطة بالوصول إلى الرسائلاإلعالمية واستخدامها.
 ابتكار منتجات إعالمية :
 فهم واستخدام األدوات والخصائص واألعراف األكثر مالءمة لإلنتاج اإلعالمي. فهم واستخدام التعبيرات والتفسيرات األكثر مالءمة في بيئات متنوعة ومتعددةالثقافات.
ترلنج وفادل2013 ،
10/02/2015

 معايير الثقافة المعلوماتية للتعلم المدرسي:
أوال :الثقافة المعلوماتية:
معيار( :)1الطالب المثقف معلوماتيا ً يصل إلى المعلومات بكفاءة وفاعلية.
معيار( :)2الطالب المثقف معلوماتيا ً يقوّ م المعلومات تقويما ً ناقداً ومتمكنا ً.
معيار( :)3الطالب المثقف معلوماتيا ً يستخدم المعلومات بدقة وإبداع.

Information Power, 1998
33
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 معايير الثقافة المعلوماتية للتعلم المدرسي:
ثانيا :استقاللية المتعلم:
معيار( :)4الطالب الذي يعد متعلما ً مستقالً ،هو الطالب المثقف معلوماتيا ً
والذي يتابع المعلومات المتعلقة باالهتمامات الشخصية.
معيار( :)5الطالب الذي يعد متعلما ً مستقالً ،هو الطالب المثقف معلوماتيا ً
والذي يق ّدر األدبيات التعليمية والصور االبتكارية األخرى من المعلومات.
معيار(:)6
الطالب الذي يعد متعلما ً مستقالً ،هو الطالب المثقف معلوماتيا ً والذي
يجاهد للتميز في الحصول على المعلومات وتوليد المعرفة.
Information Power, 1998
34
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ثالثا :المسؤولية االجتماعية:
معيار( :)7الطالب الذي يساهم إيجابيا ً للتعلم المدرسي وللمجتمع هو
الطالب المثقف معلوماتيا ً الذي يقر بأهمية المعلومات للمجتمع
المعاصر.
معيار( :)8الطالب الذي يساهم إيجابيا ً للتعلم المدرسي وللمجتمع هو
الطالب المثقف معلوماتيا ً الذي يمارس سلوكيا ً أخالقيا ً بالنسبة
للمعلومات وتقنية المعلومات.
معيار( :)9الطالب الذي يساهم إيجابيا ً للتعلم المدرسي وللمجتمع هو
الطالب المثقف معلوماتيا ً الذي يشارك بفاعلية في العمل لجماعي
لمتابعة المعلومات وتوليدها.
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 المعايير الوطنية لتقنية التربية
Creativity & Innovation االبتكار واإلبداع
Communications & Collaboration االتصال والتعاون
Research & Fluency البحث والتم ّكن من المعلومات
Critical التفكير الناقد وحل المشكلة واتخاذ القرارات
Thinking, Problem Solving & Decision Making
Digital Citizenship المواطنة الرقمية
Technology Operation & عمليات التقنية ومفاهيمها
Concepts
ISTE, 2007
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شكرا لكم
ba_alsaleh@yahoo.com
bader@ksu.edu.sa
Twitter: @ba_alsaleh
URL:
http://faculty.ksu.edu.sa/6544/default.aspx
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