استراتيجية اليونسكو التعليمية لالستجابة لجائحة كورونا
ندوة إقليمية – الدول العربية

ُ

"تقييم التعلم خالل فترة التعلم عن بعد في الدول العربية"
ً
صباحا إلى الساعة  12:30بعد الظهر (بتوقيت بيروت)
التاريخ 28 :كانون الثاني/يناير  2021من الساعة 10:30
من الساعة ً 12:30
ظهرا إلى الساعة  14:30بعد الظهر (بتوقيت دبي)
التسجيل https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_cbjoyO03TL29J-ALHarFmw :

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

معلومات أساسية
خالل اإلغالق ّ
املطول للمؤسسات التربوية الناجم عن جائحة كورونا ،سعت أنظمة التعليم حول العالم إليجاد حلول بديلة
ّ
ّ
وتطورت حلول التعلم عن بعد ّ
التعلمّ .
وتوسعت لتشمل التعلم عبر اإلنترنت والهواتف النقالة وعن طريق
لضمان استمرارية
التلفاز والراديو ،وانتشر استخدامها على نطاق واسع في العديد من البلدان 1 .ومع ذلك ،نتجت من التحول السريع من طرائق
ّ
ّ
التعليم الحضورية التقليدية إلى التعلم عن بعد تحديات كبيرة للتالميذ واملعلمين واألهل وواضعي السياسات ،من أهمها تقييم
ّ
التعلم عن بعد.
ُّ
ً
من األسئلة األكثر تداوال في مجال التخطيط التربوي :كيفية متابعة تعلم التالميذ عن طريق التقييم التكويني وتزويدهم
بالتغذية الراجعة بسرعة ،وكيفية تقييم أداء التالميذ األكاديمي من خالل التقييم التحصيلي واالمتحانات العالية املخاطر.
ً
وتعقيدا في ظل جائحة كورونا واالنتقال إلى التعلم عن بعد ً
نظرا إلى أن التقييم بات يجرى عن بعد
وقد ازدادت األمور صعوبة

في بعض األحيان ً
أيضا.

السياق
ومنذ بدء إغالق املدارس حول العالم في آذار/مارس  ،2020سلكت البلدان اتجاهات مختلفة في ما يتعلق بإدارة تقييم التعلم
بما يتماش ى مع حالة تفش ي الجائحة في السياق املحلي ،والبنى األساسية املتوفرة ،وخطة إعادة فتح املدارس ،وما تعلمه التالميذ
خالل فترة التعلم عن بعد .وعند إجراء تقييم تكويني ،تستخدم املنصات والتطبيقات واألدوات الرقمية كتطبيقWhatsApp
UNESCO. (April 2020). Distance learning strategies in response to COVID-19 school closures.
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ُّ
و Quizletو Kahootلجمع أدلة عن تعلم التالميذ ورصد أدائهم في التعلم وتزويدهم بالتغذية الراجعة 2.وفي ما يتعلق بالتقييم
التحصيلي ،فقد عمد البعض إلى إجراء االمتحانات في موعدها ،أما البعض اآلخر ،فعمد إلى إلغائها أو إعادة جدولتها أو إجراء
االمتحانات عبر اإلنترنت لضمان تقييم نتائج تعلم التالميذ ً
دوريا 3.وفي بلدان املنطقة العربية ،حيث توجد فجوة رقمية ،ال يزال
تقييم إنجازات التالميذ مع ضمان العدالة واإلنصاف والشمول في النتائج يشكل ً
تحديا ً
كبيرا4.
ّ
وفي ذروة الجائحة في نيسان/أبريل ّ ،2020
العربية مثل مصرواألردن واملغرب ودولة فلسطين وسوريا
قرر حوالي نصف البلدان
اإلبقاء على االمتحانات في املوعد املحدد ،بينما اختار حوالي  40في املائة من البلدان ،بما في ذلك الجزائر والعراق ولبنان
وسلطنة ُعمان والسودان وتونس ،تأجيل االمتحانات أو إعادة جدولتهاّ .
لكن االمتحانات الحضورية تثير مخاوف عديدة إزاء
ّ
كيفية ضمان سالمة التالميذ واملعلمين والحد من املخاطر الصحية 6، 5.وبدال من االمتحانات الحضورية ،عمد أقل من  20في
املائة من البلدان العربية إلى إجراء االمتحانات عبر اإلنترنت أو استخدام أدوات بديلة للتقييم .فعلى سبيل املثال ،تم تقييم
تالميذ الصف التاسع في مصر من خالل مشاريع بحثية ،وفي اململكة العربية السعوديةّ ،
قيمت الجامعات طالبها عن طريق
اختبارات شفهية .ولكن ،لم تفصح وزارات التربية والتعليم في معظم بلدان املنطقة عما إذا كانت أساليب التقييم البديلة هذه
مأذونة أم ال7.

وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن السياقات التعليمية املختلفة تواجه تحديات خاصة بها إلى جانب التحديات املشتركة السابق ذكرها في
مجال تقييم التعلم .فتنظيم االمتحانات واالختبارات العالية املخاطر 8مسألة بالغة األهمية في الكثير من البلدان ألنها تؤثر
ً
كثيرا على خطط التالميذ األكاديمية واملهنية ،وعلى سوق العمل وعلى التنمية االجتماعية واالقتصادية على املستوى الوطني.
ويواجه تقييم التعليم والتدريب التقني واملنهي عوائق عديدة في ظل الجائحة ً
نطرا إلى أنه يعتمد بالدرجة األولى على التطبيقات
واملمارسات العملية وأداء التالميذ ومهاراتهم الفنية9.

ً
وتماشيا
واستجابة لالحتياجات والتحديات املرتبطة بتقييم التعلم في سياق التعلم عن بعد والتعلم املدمج في املنطقة العربية،
مع االلتزامات املشتركة املتفق عليها في االجتماع الوزاري اإلقليمي الذي انعقد في تشرين الثاني/أكتوبر  2020واملتعلقة بتعبئة
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 8االختبار العالي املخاطر هو اختبار يترتب عليه نتائج وعواقب مهمة ملن يقوم بأدائه (اختبارات للحصول على شهادة مدرسية أو لاللتحاق بالجامعة
أو للحصول على وظيفة).
RCEP. (May 2020). Student learning assessment policy options in emergencies - Policy Dialogue summary report.
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املوارد وتوفير الدعم الفني في مجال تقييم التعلم ،ينظم مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية -بيروت ،بالشراكة
مع شعبة السياسات التعليمية في اليونسكو باريس واملركز اإلقليمي للتخطيط التربوي ،ندوة عبر اإلنترنت عن تقييم التعلم في
فترة التعلم عن بعد لدعم أنظمة التعليم اإلقليمية وتسليط الضوء على التخطيط لعمليات تقييم التعلم عن بعد وتنظيمها
وإدارتها.

األهداف
تهدف هذه الندوة إلى البدء في تطوير خطة عمل استراتيجية لدعم تقييم التعلم عن ُبعد في املنطقة العربية في ظل جائحة
كورونا وبعدها ،وذلك عن طريق معالجة التحديات القائمة وردم الفجوة الناتجة من نقص توجيهات السياسة العامة وتوفير
توصيات عملية في ما يتعلق بعمليات التقييم وإدارتها.
تهدف هذه الندوة ً
أيضا إلى:
• تقييم الوضع الحالي وتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه تقييم التعلم في البيئات التعليمية املختلفة في املنطقة
العربية.
• تبادل املمارسات الجيدة والتجارب الناجحة في مجال تقييم التعلم في فترة التعلم عن بعد في سياق جائحة كورونا
على املستويين اإلقليمي والدولي.
• توفير توجيهات وتوصيات عملية بشأن تقييم التعلم عن بعد لصانعي القرار وواضعي السياسات على مستوى املدرسة
واملجتمع والوزارة.
• مناقشة إمكانية استخدام التكنولوجيا لدعم تقييم التعلم.
• النظر في خطط عمل ملموسة لضمان االعتراف العادل واملتوازي بنتائج تعلم وإنجازات جميع املتعلمين

النتائج املرتقبة
● توفير ملحة شاملة عن التحديات واإلنجازات واملستجدات في املنطقة العربية في ما يتعلق بتقييم التعلم في سياق
جائحة كورونا.
● تعزيز القدرات في إدارة وتنظيم االختبارات والتقييم والفحص في عصر التعليم عن بعد.
● تحفيز املشاركة والتعاون املتعدد األطراف في إعداد خطط تقييم التعلم والتحقق من نتائج التعلم ومتابعة التقدم
الذي يحرزه جميع املتعلمين.
● توصيات على مستوى السياسات واملمارسات لدعم املعلمين والعاملين في مجال التعليم وواضعي السياسات لتطوير
حلول ملموسة لتقييم التعلم في بيئات تعليمية مختلفة أثناء التعليم عن بعد.

3

الجمهوراملستهدف
صناع القرار وواضعو السياسات على مستوى املدارس والحكومة ،واملعلمون واملربون ،والعاملون في مجال التعليم في قطاعات
التخطيط التربوي وإدارة التعليم ،واملمارسون التربويون الذين يعملون في هذا املجال.

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

البث املباشرعبر 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 باللغتين العربية واإلنجليزية .وستتاح خدمة الترجمة الفورية باللغتين.
عند االنضمام إلى الندوة على منصة  ،ZOOMيمكن للمشاركين تفعيل خدمة الترجمة الفورية واختيار اللغة التي تناسبهم في
أسفل الصفحة .أما بالنسبة إلى املشاركين الذين يتابعون الندوة عبر البث املباشر على  ،YouTubeفسيتمكنون من حضور
ّ
املحكية.
الندوة باللغة
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