ا إلطالق القليمي ملنصة التدريب الرقمية "قدرات" في الدول العربية إ
الخميس 17 ،كانون األول/ديسمبر ،من الساعة ً 12
ظهرا إلى الساعة  2بعد الظهر (بتوقيت بيروت)
التسجيلhttps://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_KHUwBosjTMqU12QXJ8JYtw :

البث املباشر عبر

https://www.youtube.com/unescobeirutoffice : YouTube

إ

معلومات أساسية
إ

إ

استجابة ملتطلبات العصر الرقمي ،وفي سياق التوجه العاملي نحو اقتصاد املعرفة ،وسعي الي إونسكو إلى تعزيز ثقافة
وممارسات التعلم مدى الحياة ،وفي ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على الواقع التعليمي في العالم وفي املنطقة
العربية واالنتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم الرقميّ ،
طور مكتب اليونسكو القليمي للتربية في الدول العربية-بيروت
ّ
منصة تدريبية رقمية باسم "قدرات" لبناء قدرات املعلمين واملمارسين التربويين وصناع القرار التربوي في املنطقة العربية
وتأهيلهم واالستجابة لالحتياجات القليمية .إوتقدم املنصة تخصصات تدربية مجانية في مجاالت تربوية ّ
عدة ،وسيكون
أولها عن املهارات األساسية واملتقدمة في مجال التعليم عن بعد .تهدف هذه املنصة بالتحديد إلى:
ّ
إسين تربويين ّ
حد سواء.
وصناع قرار على ّإ
 تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع من معلمين وممار
ّ
ّ
الرقمية في العالم العربي.
 بناء وتأهيل قدرات املعلمين
 تبادل ثقافة املعرفة من خالل مجتمع تعليمي رقمي عربي مندمج ومتكامل.
 تزويد املتعلمين في العالم العربي بمهارات التعليم عن بعد واستراتيجياته وتقنياته.
 تعزيز ثقافة الرقمنة في مجال التعليم في املنطقة العربية.
توفر منصة "قدرات" الرقمية التالي :إ
 تخصصات متكاملة ومتنوعة ومجانية تعتمد على التعلم الذاتي والتدريب عن بعد غير املتزامن ،يمكن للمتدربين
متابعتها بوتيرتهم الخاصة.
 مساقات تدريبية وشرائح عرض متنوعة وانفوغرافيكس وتمارين تطبيقية وتفاعلية ومقاالت وملفات اثرائية
ً
إضافة إلى تقييمات قبلية وختامية لتقييم ّ
تقدم املتدربين.
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 شهادات إتمام وإنجاز إلكترونية يمكن طباعتها ومشاركتها.

األهداف
إ
 إطالق منصة التدريب الرقمية "قدرات" على املستوى القليمي
 تشجيع الدول العربية لتعزيز منصة"قدرات" والتعلم الرقمي على املستوى الوطني إ

إ
الجمهور املستهدف:
إ

إ
يشمل الجمهور املستهدف املعلميين إواملربيين من جميع مستويات الدراسة ،واألكاديميين والباحثيين إواملس إؤ إولين
واملديريين في القطاع التربوي ،وكذلك جميع املمارس التربويين املعنيين .إ
إ
إ

التسجيل :
إ

إ


التسجيل املسبق مجاني وضروري.



بعد التسجيل ،سيصلكم رابط عبر البريد االلكتروني النضمام إلى الندوة.

إ
البث املباشر عبر : YouTube
إ

إ

ّ
سيتمكن كل َم ْن تعذر عليه التسجيل في الندوة بسبب عدد املشاركين املحدود على املنصة من حضور الندوة عن طريق
البث املباشر عبر  .YouTubeإ
إ

اللغات :
إ

إ
سيج إري الطالق الرسمي للمنصة باللغة العربية .إ
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معلومات إضافية:




إ

منصة قدرات
دليل الستخدام (الكتيب/الفيديو)
انفوغرافيكس (العربية/ا إلنكليزية) إ

إ
جدول األعمال إ
إ
الخميس  17كانون األول/ديسمبر  ،2020من الساعة ً 12
ظهرا إلى الساعة  2بعد الظهر (بتوقيت بيروت)

 12:00-12:10الكلمة االفتتاحية وتقديم منصة "قدرات" إ
 حجازي إدريس إبراهيم ،األخصائي القليمي لبرامج التربية األساسية ،مكتب
اليونسكو القليمي للتربية في الدول العربية – بيروت
مسودة أ ّإولية) إ
ّإ
 12:10-12:50الكلمات الرئيسية( :








مصر العربية
جمهورية إ
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية العربية السورية
تونس
ا إلمارات العربية املتحدة
ُ
الج ْم ُه ْور َّي ُة َ
الي َم ِن َّية
ِ
أعضاء التحالف القليمي للتعليم ( … )ABEGS, ALECSO, RCQE,إ
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 12:50-13:30نظرة عامة عن منصة "قدرات" إ
 هاني حامد ،خبير ومستشار في التعلم عن بعد،مكتب اليونسكو القليمي
للتربية في الدول العربية – بيروت.
كيفية استخدام منصة "قدرات" – ملحة عامة إ
ي Pedagogy
 إبراهيم عبد الحي ،مركز التطوير التربو إ
تجارب مع "قدرات" إ
مارس إونإ التربويونإ
 املعلمون واملربون والباحثون في كليات التربية والتعليم ،إوامل إ
في املنطقة العربية إ
الطالق الرسمي ملنصة "قدرات" إ
 حجازي إدريس إبراهيم ،األخصائي القليمي لبرامج التربية األساسية ،مكتب
اليونسكو القليمي للتربية في الدول العربية – بيروت
 13:30-13:50جلسة األسئلة واألجوبة

 13:50-14:00الكلمة الختامية إ
 حجازي إدريس إبراهيم ،األخصائي القليمي لبرامج التربية األساسية ،مكتب
اليونسكو القليمي للتربية في الدول العربية – بيروت
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