
 

 

 

 

 االستجابة التعليمية لجائحة كورونا

ندوة عبر اإلنترنت بشأن برامج التعليم عن ُبعد باستخدام التلفاز والراديو لتبادل 

 املعرفة بين البلدان العربية
 بعد الظهر بتوقيت بيروت( 1:30ظهًرا إلى الساعة  12:00)من الساعة  2020تموز/يوليو  21 الثالثاء

 vrvxA8CTo7Wd4https://zoom.us/webinar/register/WN_XAEhVWLLT رابط التسجيل: 

 /YouTube: g0LiG_f3gt7https://youtu.beعبر رابط البث املباشر 

 الجهات املنِظمة

 بيروت - مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية

 في اليونسكو باريسقسم السياسات ونظم التعلم مدى الحياة 

 اتحاد اإلذاعات األوروبية

 اتحاد إذاعات الدول العربية

 في إطار التحالف العاملي للتعليم

https://zoom.us/webinar/register/WN_XAEhVWLLT4Wd7CTo8vrvxA
https://zoom.us/webinar/register/WN_XAEhVWLLT4Wd7CTo8vrvxA
https://youtu.be/7gt3LiG_f0g
https://youtu.be/7gt3LiG_f0g
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 السياق

أدت جائحة كورونا إلى تعطيل التعليم في معظم بلدان العالم. فقد أغلقت العديد من الحكومات مؤسسات التعليم على أراضيها 

ر على أكثر من 
ّ
 احتواء الجائحة، ما أث

ً
ملدارس افي املائة من التالميذ على الصعيد العاملي. كما أغلق عدد من  البلدان  90محاِولة

 حلي، فتأثر ماليين املتعلمين اإلضافيين. على الصعيد امل

ميذ مليون تل 826سعًيا إلى ضمان استمرارية التعليم، هرعت أغلبية البلدان إلى التعليم عن ُبعد وعبر اإلنترنت، إال أّن حوالي 

فوا عن الذهاب إلى املدرسة بسبب جائحة كورونا 50)أي 
ّ
 ال يستطيعون الوصول  في املائة من التالميذ في العالم( من الذين توق

في املائة من التالميذ في العالم( ال يستطيعون الوصول إلى  43مليون تلميذ )أي  706إلى كمبيوتر للتعلم عن ُبعد، وحوالي 

 مليون تلميذ يعيشون في مناطق ال تغطيها شبكات الهاتف املحمول.  56االنترنت، و

اد ية يشكل تحّدًيا للعديد من املعلمين. فقد اضطّروا إلى العمل بسرعة إليجوتجدر اإلشارة إلى أّن استخدام األدوات االلكترون

 باإلنترنت بسبب
ً
 حلوال لضمان استمرار التعليم بسبب ضيق الوقت، وهم ال يملكون املهارات أو املعدات الالزمة أو حتى اتصاال

 قلة اإلمكانات املادية و/أو نقص اإلمدادات املحلية. 

مليون طفل/ة وشاب/ة غير ملتحقين باملدرسة بسبب النزاع، تحدًيا إضافًيا سببه  13ربية، التي تضم وتواجه املنطقة الع

مليون متعلم في املنطقة وفًقا ملا صدر عن املرصد العاملي إلغالق املدارس الناجم عن  100جائحة كورونا وتأثيرها على أكثر من 

لبلدان العربية، كغيرها من البلدان، إلى التعلم عن ُبعد وإلى املوارد . ولجأت ا2020جائحة كورونا في أوائل نيسان/أبريل 

في املائة من سكان املنطقة ال  51.3التعليمية البديلة لضمان استمرار التعليم في ظل تعليق الصفوف العادية.  ونظًرا إلى أّن 

نمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادر يستخدمون اإلنترنت أو اإلنترنت على الهاتف املحمول وفًقا للرقم القياس ي لت

ل التلفاز إحدى الوسائل األكثر  2019في عام عن االتحاد الدولي لالتصاالت 
ّ
واملتعلق بأهداف التنمية املستدامة، يشك

في التقرير الصادر استخداًما في املنطقة لتوفير التعليم بعكس الراديو الذين ال ُيسَتخدم إال في حفنة من الدول العربية كما ورد 

عن مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية املعنون "حلول بديلة في ظل إغالق املدارس في املنطقة العربية لضمان 

ف التعلم أبًدا"
ّ
 .1عدم توق

إلى عدد أكبر من  ويتم استخدام الوسائط التقليدية إما بمفردها لتوفير التعليم أو إلى جانب التعلم عبر اإلنترنت للوصول 

هزة املتعلمين، بما في ذلك املتعلمون من الفئات املعرضة للمخاطر واملحرومة التي ال تتمتع باإلمكانات املادية للحصول عل ى أج

ل لتواصإلكترونية واالتصال باالنترنت. فعلى سبيل املثال، لجأت وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية إلى التلفاز ووسائل ا

ا ومعلًما لتوفير الدروس بشكل يومي في  127االجتماعي لبث دروس لكل الصفوف وعّينت 
ً
  19مادة دراسية وعبر  112مشرف

قناة تلفزيونية )يتم البث على الصعيد الوطني من قاعة صف في الرياض(. وعملت وزارة التربية والتعليم في لبنان على معالجة 

ي الرعاية واملتعلمين بجائحة كورونا وأهمية الدعم النفس ي واالجتماعي عبر برامج مسائل متنوعة وتوعية األهل ومقدم

 تلفزيونية. 

                                                           
  .هنالمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط  1

https://ar.unesco.org/sites/default/files/hlwl_bdyl_lglq_lmdrs.pdf
https://ar.unesco.org/sites/default/files/hlwl_bdyl_lglq_lmdrs.pdf
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أما استخدام الراديو للتعليم، فلم يلَق إقباال واسًعا في املنطقة إال أن الراديو يشكل أداة  أساسية لحكومات البلدان ذات 

يم التفاعلي عبر الراديو واملوارد الصوتية لضمان استمرارية التعليم املوارد املحدودة، وال سيما لالستفادة من تقنيات التعل

  .2وتزويد الحكومات بموارد ميسورة الكلفة يسهل الوصول إليها

قسم السياسات ونظم التعلم مدى وفي هذا السياق، ينظم مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، بالتعاون مع 

م واتحاد اإلذاعات األوروبية واتحاد إذاعات الدول العربية، ندوة عبر اإلنترنت بشأن برامج التعلي يسالحياة في اليونسكو بار 

بها، عن ُبعد باستخدام التلفاز والراديو لتبادل املعرفة بين البلدان العربية في ظل إغالق املدارس خالل جائحة كورونا وفي أعقا

 ددها في املنطقة: وذلك رًدا على األسئلة التالية التي كثر تر 

 كيف يمكن تطوير البرامج التعليمية السمعية والبصرية وتنفيذها؟ ما هي القدرات الالزمة؟  ●

 يو؟ما هو دور املعلمين واألخصائيين اإلعالميين والسلطات املعنية بالتعليم في دعم التعليم القائم على التلفاز والراد ●

 ما هي التحديات التي ينبغي تجاوزها؟  ●

 ما هي نتائج التعلم املتوقعة وكيف يمكن قياسها ورصدها؟  ●

 األهداف والنتائج املتوقعة

قسم السياسات ونظم في إطار التحالف العاملي للتعليم، ضافر مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية جهوده مع 

اتحاد إذاعات الدول العربية لتنظيم مجموعة من الورش واتحاد اإلذاعات األوروبية و  التعلم مدى الحياة في اليونسكو باريس

اإلقليمية عبر اإلنترنت لدعم  وتوسيع نطاق استخدام الوسائل السمعية والبصرية لتوفير التعليم الجيد عن ُبعد باعتبارها 

 جزء من االستجابة التعليمية لجائحة كورونا. 

ة تبادل املعرفة واملمارسات الجيدة في تطوير املواد التعليمية السمعي وتماشًيا مع الجهود العاملية، تهدف الندوة إلى تيسير

والبصرية والتطرق إلى التحديات والفرص في استخدام التلفاز والراديو للتعليم عن ُبعد، وذلك لتعزيز التعاون بين مطوري 

 املحتوى التربوي والخبراء في مجال املوارد السمعية والبصرية. 

ندوات اإلقليمية حجر األساس إلنتاج مقررات وموارد تعليمية لجميع البلدان املهتمة. وفي نهاية الندوة وستشكل تسجيالت ال

 املزمع عقدها، سيحصل املشاركون على ما يلي: 

فهم معمق لالستراتيجيات والعناصر األساسية الالزمة لتطوير البرامج التعليمية السمعية والبصرية الجيدة  ●

 وتنفيذها. 

والخبراء في مجال املوارد السمعية والبصرية التربوي املعرفة الالزمة إلنشاء شراكات متينة بين مطوري املحتوى  ●

 .والحرص على استدامتها

                                                           
 .هنالمزيد من المعلومات الرجاء الضغط  2

https://opendeved.net/2020/04/08/the-role-of-interactive-radio-instruction-in-the-covid-19-education-response/
https://opendeved.net/2020/04/08/the-role-of-interactive-radio-instruction-in-the-covid-19-education-response/
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وستهدف الندوة إلى إطالق املناقشات وتبادل املمارسات والنماذج الجيدة التي تتمحور حول األسئلة التالية من بين أمور أخرى، 

 توصيات للمض ي قدًما:بهدف استخالص 

 كيف يمكن إدماج البرامج السمعية والبصرية في السياسات العامة للتعليم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟ ●

 ما هي العناصر الرئيسية لتطوير برنامج جيدة؟ )املحتويات، الشركاء، املوارد ، إلخ( ●

 هتمام؟ )املحتويات، الشركاء، املوارد، إلخ(كيف يمكن تطوير برامج تعليمية سمعية وبصرية تفاعلية تجذب اال  ●

 كيف يمكن رصد رضا املشاهدين وتطبيق التغذية الراجعة التي يقدمونها لتعزيز جودة البرامج؟ ●

 كيف يمكن للبلدان قياس نتائج التعلم ورصدها؟ ●

 كيف يمكن للدول بناء قدرات وزارات التربية والتعليم ووزارة االتصاالت؟

 واملتحدثون املشاركون 

وسيشمل الحضور الجهات املعنية بالتعليم، والبث التلفزيوني واإلذاعي، وكذلك املدربين واملعلمين املشاركين في إنتاج املحتوى 

 التربوي.

أما املتحدثون، فُهم معلمون وخبراء في مجال اإلذاعة والتلفاز من القطاع العام والخاص، يتمتعون بخبرة واسعة في تطوير 

 يات التعليمية ونشرها عبر الراديو والتلفاز في سياقات متنوعة، باإلضافة إلى ممثلين من وزارات التربية والتعليم. املحتو 

 YouTubeالبث املباشر عبر 

ر عليهسيتمكن كل َمْن 
ّ
عن من حضور الندوة  ZOOMالتسجيل في الندوة بسبب عدد املشاركين املحدود على منصة  تعذ

 .YouTube عبر املباشر البث طريق

 اللغة

باللغة العربية بشكل أساس ي، وستتاح خدمة الترجمة الفورية باللغتين اإلنجليزية والعربية. عند االنضمام إلى الندوة ستجري 

، يمكن للمشاركين تفعيل خدمة الترجمة الفورية واختيار اللغة التي تناسبهم في أسفل الصفحة  ZOOMعلى منصة الندوة 

، فسيتمكنون من حضور YouTubeيتابعون الندوة عبر البث املباشر على )الشرح أدناه(. أما بالنسبة إلى املشاركين الذين 

 باللغة املحكّية. الندوة 

"، كما يرد Interpretationلتفعيل خدمة الترجمة الفورية عند االنضمام إلى الندوة، الرجاء الضغط على زر الترجمة الفورية "

 في الصورة أدناه، واختيار اللغة التي تناسبكم. 

 

 

https://youtu.be/7gt3LiG_f0g
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 "(Français" أو "Frenchلتفعيل الترجمة الفورية باللغة العربية الرجاء اختيار اللغة الفرنسية )الضغط على زر " مالحظة:

 .ZOOMوذلك نظًرا إلى عدم توفر اللغة العربية بين الخيارات على منصة  

 

 

 

 

 األسئلة واألجوبة

قبل انعقاد الندوة، سنجمع أسئلة املشاركين الذين لم يتمكنوا من االنضمام بسبب عدد املشاركين املحدود على منصة 

ZOOM . لذلك، إذا كان لديكم أي سؤال حول برامج التعليم عن ُبعد باستخدام التلفزيون والراديو، يرجى إرسالها إلينا على

 a.jang@unesco.org   أو e.imad@unesco.org. 

 التسجيل

 797409كلمة السر:  ضروري وسهل ومجاني. التسجيل املسبق ●

 عند التسجيل، سيصلكم رابط عبر البريد اإللكتروني لالنضمام إلى الندوة.  ●

 كورونا لجائحة التعليمية اليونسكو باستجابة املتعلقة الندواتشاركوا في مجموعة  ●

mailto:a.jang@unesco.org
mailto:e.imad@unesco.org
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