استجابة اليونسكو التعليمية لجائحة كورونا
ندوة إقليمية عبر اإلنترنت للدول العربية

فنيات التدريس الفعال في العصر الرقمي والتنمية املهنية املستدامة
الثالثاء  3تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020من الساعة ً 12
ظهرا إلى الساعة  2بعد الظهر

رابط التسجيل:

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_dO5c7m9JRP6V6Tun4HRGGg
كلمة السر760258 :

البث املباشر عبر https://www.youtube.com/unescobeirutoffice :YouTube
السياق
ّ
ّ
لقد شلت جائحة كورونا أنظمة التعليم حول العالم ،بما في ذلك الدول العربية ،ونتج عنها انقطاع حوالي  86مليون متعلم
عربي عن الدراسة .1فانصرفت البلدان العربية كغيرها من الدول تبحث عن حلول لضمان استمرارية التعليم خالل فترة
ُّ
التعليق الكامل أو الجزئي للدروس الحضورية ،ووجدت نفسها أمام خيارين ال ثالث لهما إما التعليم والتعلم عن ُبعد أو ال
تعليم على اإلطالقّ .
ولكن الكادر التعليمي لم يتلقى التدريب الالزم لتوفير التعليم عن ُبعد وهو يفتقر إلى الكفاءات واملهارات
ُّ
التعلم ُّ
وتقدم التالميذ فيه .2وبالتالي ،يحتاج املعلمون إلى الدعم
واألدوات للتخطيط للتعليم عن ُبعد وتوفيره وتقييم نواتج
ُّ
والتدريب وفرص التطوير املنهي لتعزيز آدائهم وبناء قدراتهم والتمكن من توفير التعليم الجيد عن ُبعد واالستجابة الحتياجات
املتعلمين بفعالية أكبر في ظل جائحة كورونا وما بعدها.
وعلى ضوء ما سبق ،ينظم مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت ومكتب التربية العربي لدول الخليج
ندوة عبر اإلنترنت بشأن فنيات التدريس الفعال في العصر الرقمي والتنمية املهنية املستدامة لدعم املعلمين وتزويدهم
بفرص التنمية املهنية املستدامة لتوفير التعليم عن ُبعد وتلبية احتياجات تالميذهم على نحو أفضل.

األهداف
هدف الندوة األساس ي هو بناء قدرات املعلمين في املنطقة العربية لتوفير التعليم الجيد عن ُبعد بفعالية أكبر .بالتالي،
 1اليونسكو ) (2020تقرير حول استجابة الدول العربية لالحتياجات التعليميةفي جائحة كورونا .متاح على:
http://unescoregionaltaskforce.net/wp-content/uploads/2020/09/Survey-Report-Of-Distance-Learning-FEnglish.pdf
2
UNESCO. (2020) Issue Note: Supporting teachers and educational personnel during times of crisis.
Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338

منبرا لتشارك املعارف واملمارسات الجيدة لتوفير التعليم عن ُبعد بجميع مراحله بفعالية ً
ستشكل الندوة ً
بدءا من مرحلة
التخطيط التربوي وصوال إلى التعليم/التدريس والتقييم.

النتائج املرتقبة
 فهم معمق للمسائل األساسية التي ينبغي أخذها في االعتبار لتعزيز الفعالية في التخطيط التربوي والتعليم وتقييم
نتائج التعلم.
ُّ
 تعزيز قد ات املعلمين على تصميم محتويات التعليم عن ُبعد وتطبيقها وتقييم ّ
تقدم التالميذ وتعلمهم.
ر
 تعزيز استعداد املعلمين للتحوالت التربوية بهدف تجاوز التحديات املتزايدة ،بما في ذلك تعديل التصميم التربوي
لتعزيز تحفيز املتعلمين ،وتبادل املمارسات الجيدة واملوارد في مجتمعات املعلمين.

الجمهور املستهدف
نرحب بجميع الجهات املهتمة بحضور هذه الندوة ،وال سيما األوساط األكاديمية واملعلمون واملربون واملمارسون التربويون
املعنيون بالتعليم والتعلم عن ُبعد.

التسجيل
 التسجيل املسبق مجاني وضروري.
 بعد التسجيل ،سيصكم رابط عبر البريد اإللكتروني لالنضمام إلى الندوة.

البث املباشر عبر YouTube
ّ
سيتمكن كل َم ْن تعذر عليه التسجيل في الندوة بسبب عدد املشاركين املحدود على منصة  ZOOMمن حضور الندوة عن
طريق البث املباشر عبر .YouTube

اللغات
ستجري الندوة باللغة العربية واالنجليزية وستتاح خدمة الترجمة الفورية.

