برنامج التمكين الرقمي في التعليم
االستعمال اآلمن للتكنولوجيا
 مسئولية

البنية التحتية

 وعي  مواطنة رقمية

0

لشر ثقافة اائتعمال اآلنن للتك ولو يا
وضع السيائات
عداد حقيبة تدريبية
تدريب املدر ني
توفري حلول تك ولو ية
تفعيل الشراكة نع هي ة املعلونات واحلكونة
اإللكرتولية ( ) IGAوهي ة ت ظيم ااتصاات
( ) TRAووزارة الداخلية

















القياس والتقويم

جاهزية بيئة جاذبة  تعلم نقال



الشركاء:
▪ نشروع اللة امللك محد ملدارس املستقبل
▪ دارة لظم املعلونات
▪ هي ة املعلونات واحلكونة اإللكرتولية ()IGA
▪ هي ة ت ظيم ااتصاات ()TRA
▪ وزارة الداخلية
▪ املدارس
▪ اجلمعيات التق ية جات ااختصاص

المحتوى التعليمي الرقمي

األ وزة :توفري التجويزات احلديثة
وال قالة Mobile Technology
ال شااب كاة التعليم ياة :ت شااب ياك
مجيع املدارس
االرت لا ::توفري االرت لا :جلميع
املدارس السرعة امل ائبة
ا حلاو ئا باة ال سا حاا ا ياة Cloud
Computing
الشركاء:
▪ اإلدارات التعليمية
▪ نشروع اللة امللك محد ملدارس
املستقبل
▪ دارة لظم املعلونات
▪ شركات ااتصاات

قياس أثر






 تعلم

جودة

عداد سدوات القياس
التطبيق على املدارس
اعداد الدرائات والبحوث
املرا عة واملتا عة






الشركاء:
▪ نركز القياس والتقويم
▪ نشروع اللة امللك محد ملدارس
املستقبل
▪ دارة لظم املعلونات
▪ دارة ااشراف الرت وي
▪ اليولسكو
▪ اجلانعات



 تشارك

 إنتاج

نظام إدارة احملتوى
▪ الكتب التفاعلية واإلثراءات التعليمية
▪ منااج س ئا لاة اانت حاا لاات ال وااا ياة و اا اات واا
ال موج ية
▪ سعمال املعلمني والطلبة املتميزة
األدوات الرقمية
▪ رلانج احملاكاة للرياضيات
▪ املختربات اافرتاضية للفيزياء والكيمياء
▪ نكتبة سفالم لألحياء
▪ سدوات التأليف Authoring Tools
▪ Microsoft 365
▪ األلعاب التعليميةMinecraft :
إنتاج املعلمني والطلبة
▪ املوارد التعليمية املفتوحة OER
▪ املكتبة الرقمية للمدارس
▪ السيائات
▪ نعايري لتا وتقييم احملتوى التعليمي الرقمي

 الشركاء:
▪ دارة امل اهج
▪ دارة لظم املعلونات
▪ اليولسكو
▪ دارة تق يات ونصادر التعلم
▪ دارة اإلشراف الرت وي
▪ املدارس
▪ نشروع اللة امللك محد ملدارس املستقبل
▪ املركز اإلقليمي لتك ولو يا املعلونات وااتصال

برنامج التمكين الرقمي في التعليم
توسعي
Scalable

مستدام
Sustainable

متمركز حول الطالب
Student-Centered

التدريب التخصصي النوعي
 تمكن

االرشاد التقني
 احترافية

 توظيف فاعل










تدريب املدر ني ( ) Coachesنن اختصاصيي ااشراف
الرت وي
ااشراف واملتا عة على تأهيل املعلمني مبدارس التمكني
الرقمي يف التعليم لدنج التق ية يف التعليم مبعايري عاملية -
ISTE






الشركاء:
▪ دارة اإلشراف الرت وي
▪ نكتب الرت ية العر ي لدول اخلليج
▪ اجلمعية الدولية للتك ولو يا يف التعليم ()ISTE
▪ نشروع اللة امللك محد ملدارس املستقبل
▪ املركز اإلقليمي لتك ولو يا املعلونات وااتصال
▪ املدارس

الدعم والمساندة للمدارس :
برنامج التوأمة

مسئولي المجاالت

 احترافية

 تعلم مدى الحياة

تدريب على نعايري دنج التق ية يف التعليم ISTE
تدريب على نعايري لتا احملتوى التعليمي
تدريب على )Online Training( IT Academy
تدريب على Microsoft 365
تدريب املدر ني (اختصاصيي تك ولو يا تعليم ونعلمني) على:
▪ البوا ة التعليمية
▪ املختربات اافرتاضية
▪ التجويزات والربانج واألدوات الرقمية.
الشركاء:
▪ الرت ويون
▪ دارة لظم املعلونات
▪ نشروع اللة امللك محد ملدارس املستقبل
▪ املركز اإلٌقليمي لتك ولو يا املعلونات وااتصال
▪ دارة التدريب والتطوير املوين
▪ املدارس
▪ شركة نايكروئوف:

 الدليل االسترشادي لتطبيق برنامج التمكين الرقمي في التعليم ومشروعاته

البوابة التعليمية
 تواصل







السياسات

 تعلم

توفري البوا ة التعليمية على شبكة االرتل :واأل وزة
الذكية
تطوير لظام دارة احملتوى
تطوير اخلدنات التعليمية واإلدارية على البوا ة
التعليمية.
الشركاء:
▪ املدارس  -اإلدارات التعليمية
▪ دارة لظم املعلونات
▪ نشروع اللة امللك محد ملدارس املستقبل
▪ املعلمون
▪ الطلبة
▪ سولياء األنور

 اإلطار العام لبرنامج التمكين الرقمي في التعليم
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برنامج التمكين الرقمي في التعليم

المفهوم

األهداف

التمكني الرقمي يف التعليم هو شكل نن
سشكال التمكني الرقمي يستودف تدريب
األفراد و/سو اجلماعات تدريبا نستمرا؛
إلكسا وم القدرة على توظيف تك ولو يا
املعلونات وااتصال يف العملية التعليمية-
التعلميّة والعمليات املسالدة هلا وجات الصلة
وا ،توظيفا آن ا نس وا ،مبوارة وكفاءة
وفاعلية ،وثقة واهتمام وسنالة ،وضبط وحتكم
وئيطرة؛ وجلك نن س ل اء الكفاءات الوط ية
القادرة على لتا احملتوى التعليمي الرقمي،
وختريج س يال قادرة على اإل داع واا تكار
والريادة و لتا نعرفة رقمية لوعية ن افسة.

 اإلفادة نن تك ولو يا املعلونات وااتصال
وس وزتوا وسدواتوا ووئاالوا يف العملية
التعليمية-التعلمية وئاار العمليات
املسالدة هلا وجات الصلة وا.

األهمية

 حتسني ودة وكفاءة اخلدنة التعليمية.
 اء الكفاءات الوط ية القادرة على لتا
حمتوى تعليمي رقمي جي ودة عالية.
 ختريج س يال قادرة على اإل داع واا تكار
والريادة و لتا نعرفة تك ولو ية رقمية
لوعية ن افسة.

 حتقيق جمتمع املعرفة ودفع عجلة التحوّل نن
ائتوالكوا ىل لتا وا.
 ئدّ الفجوة الرقمية.
 نواكبة تطوّرات العصر ونوا وة حتديات
املستقبل.
 حتقيق نتطلبات الت مية الشانلة املستدانة
واعتماده نؤشرا هلا وخصوصا للت مية
الرقمية.
 تزكية رسس املال البشري ت مية قدراته
ونواراته.
 اء جمتمع التعلم املستمر ندى احلياة.

حوكمة  -سياسات  -معايير  -شراكة  -موارد بشرية مؤهلة  -بيئة ممكنة ( انترنت سريع – بوابة تعليمية  -محتوى رقمي -أجهزة رقمية – دعم تقني)

النتائج المتوقعة

عوامل النجاح

المجاالت

 حتقيق الرؤية ااقتصادية  2030يف جمال الت مية البشرية.
 ت مية اجتاه جيا ي ورفع الوعي يف اجملتمع حنو تك ولو يا املعلونات
وااتصاات وسثرها يف عملية التعليم والتعلم.
 تعليم صديق للبي ة :قلة التلوث البي ي تقليل طباعة الكتب واأللشطة
الورقية واليت نصدرها الطبيعة واملساعدة يف التخفيف نن ظاهرة ااحتباس
احلراري.
 حتقيق الريادة يف ال ظام التعليمي وجلك رفع كفاءة و ودة التعليم وال ووض
مبجتمع املعرفة.

 دارة الشراكة
 الب ية التحتية
 التدريب التخصصي ال وعي
 احملتوى التعليمي الرقمي
 البوا ة التعليمية
 اإلرشاد التقين

 الوصول ىل خمر ات تعليمية قادرة على نوا وة حتديات نرحلة التعليم
اجلانعي وئوق العمل.

 اائتعمال اآلنن للتك ولو يا

 جياد ي ة تعليمية نشوقه تزيد دافعية الطلبة وتشجعوم على اإل داع.

 التوعية واإلعالم

 متكني الطلبة نن عملية التعلم يف سي وق :ويف سي نكان.

 القياس والتقويم

 ت مية روح اائتقاللية وااعتماد على ال فس لدى الطلبة مما يعزز نوارات
البحث والتعلم الذاتي والوصول ىل سن الطالب يصبح ن تجاً ونس وا عن نا ي تج
وليس نستولكاً للمعرفة.

 امليزالية



قيادة ئيائية داعمة



شراكة جمتمعية



حوكمة رشيدة



دارة نركزية وانركزية



كوادر شرية ندر ة ونؤهلة



خمر ات تعلم قادرة على اإل داع

واا تكار والريادة و لتا املعرفة.

 متكني املعلم نن سداء عملة كفاءة وا داع إتاحة طرق تدريسية تشبع
احتيا ات وتوقعات الطلبة املت وعة وتليب احتيا اتوم الكيفية اليت ت ائب
قدراتوم.
 زيادة التواصل ني سطرف امل ظونة التعليمية.
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