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(   التقليدي)م تركيب بين التعليم في الغرفة الصفية أي التعليم القائ

والتعليم عن بعد

Blended Learningالتعليم المتمازج 



هداف عامة)لماذا التعليم المتمازج؟ 
 
(ا

صبح االعتماد على الك تب المدرسية فقط، فقرًا كبيرًا بالمعرف•
 
.ةنتيجة التفجر المعرفي، ا

كبر لتطبيق استراتيجيات التعلم الحديثة كالتعلم التعاوني والتعلم التشارك•
 
مكانية ا ستراتيجية ا  ي، وصواًل لل 

على 
 
تعلم“اال

 
.”علمني كيف ا

كبر لتنمية مهارات التفكير العليا عند الطالب•
 
مكانية ا .ا 

على لدى الطالب•
 
.كمثال توسع قدرات البحث في الشبكة: مهارات تكنولوجية ا

.زيادة في ساعات التعلم  المنظم للطالب•

دوات للتواصل المتزامن وغير المتزامن في التعليم الشبكي يص: التعبير•
 
ك ثر قدرة نتيجة استخدام ا

 
بح الطالب ا

فكاره
 
ك ثر قدرة على ترتيب ا

 
.على التعبير عن نفسه وا



هداف عامة)لماذا التعليم المتمازج؟ 
 
(ا

ساسيًا من حياة الطالب التعليمية، يستحيل تحقيقه في التع: االختبارات•
 
(.القائم)ليم التقليدي تصبح جزءًا ا

لى حالة تفاعلية مشوقة• حيان، ا 
 
غلب اال

 
.الخروج من الحالة النمطية المملة في التعليم في ا

حو الدور الجديد والميل ن. الميل نحو الدور الجديد للمدرس كميسر للحصول على المعلومات ال كمصدر وحيد لها•
على مهارات التفكير 

 
".المعلومةتقييم"للطالب كمساهم في صنع المعلومات يحللها ويركبها وصواَل ال

.درس مع زملئهالعلقات االجتماعية الجديدة الناشئة بين كل من الطالب مع مدرسه، والطالب مع زملئه، والم•

مور مفيدة•
 
.ترشيد استخدام الطالب للنترنت با



هداف خاصة)لماذا التعليم المتمازج؟ 
 
(سوريا-ا

رادة القوية لدى القيادة في التطوير والتحديث وخصوصًا في المجال المعلوماتي والتربوي• اال 

نجاز هذا المشروع) دة المستمرة بقوة وسوريا هي الدولة العربية الوحي(. ُقدمت كافة التسهيلت للفريق العامل ال 
 في عدة World Linksمشروع الرديف لمتنامية في مشروع دمج التكنولوجيا في التعليم، المشروع

 
نشا

 
الذي ا

جنبية
 
.دول عربية وا

العامل برمجيات تعاني سوريا من حصار في مجال تقانات المعلومات المتطورة ومنها البرمجيات، استخدم الفريق•
.، وهذا جزء من فلسفة المقاومة لمشروع الحصار الخبيثOpen Sourceتعتمد على المصادر المفتوحة 



هداف خاصة)لماذا التعليم المتمازج؟ 
 
(سوريا-ا

خرى بشك•
 
.ل صحيح معهحل قوي لمشكلة االك تظاظ في الصفوف، فيما لو طبقت استراتيجيات التعليم اال

هالي على السواء من قلة ساعات الدوام الرسمي •
 
لى ( ينتيجة تطبيق الدوام النصف)يشكو الطالب واال نسبة ا 

.ك ثافة المنهاج

ساسية للقيادة التربوية هو زيادة ساعات الدوام بمقدار ساعتين يومياً )
 
هداف اال

 
(.واحد من اال

.اعتمد التعليم المتمازج ك تعليم داعم للعملية التعليمية القائمة وليس بديًل عنها•



اختيار فريق العمل

:تم اختيار فريق عمل يضم

فيالتكنولوجيالكل مادة ثالثة مدرسين ممن خضعوا لدورات دمج : المدرسون1.

.أنشطة  تفاعلية الكتروني التعليم، لتحويل محتوى المقررات إلى 



اختيار فريق العمل

ثانوية عبد /طالب من طالب الصف العاشر35: الطالب-2

سعيد دمشق، والطالب من سويات علمية الرؤوف

اب واجتماعية مختلفة، يتوفر لديهم جهاز حاسوبي، وحس

.انترنت





اختيار فريق العمل

.فنيين صيانة وشبكة وإداريين-2

.مبرمجين-3



معايير المحتوى الرقمي

:مناسبLearning Management System LMSاختيار برنامج 

:لما يحقق من الميزات التاليةMoodlewww.moodle.orgتم اعتماد برنامج 

مطور من قبل جماعات تربوية،لديهم خبرات برمجية عالية، ليس كما في 1.

.ييناآلنظمة األخرى مطور من مبرمجين لديهم خبرات تربوية أو استعانوا بتربو

بما يعنيه ذلك من تكلفته المعدومة، مع open Sourceمفتوح المصدر 2.

.إمكانية تطويره

.SCORMيجمع العديد من األدوات بما فيها  دعمه للـ 3.

.سهل، مرن، قوي4.

.كامل supportدعم فني 5.

World Linksيمثل خيار ألغلب المؤسسات التربوية في العالم، ومنها 6.

http://www.moodle.org/


فترة اإلنجاز

2009-2008الفصل الثاني من العام الدراسي 



التجهيزات الصفية
قاعة دراسية مجهزة بـ•

.يمقاعد مجموعات وليس مقاعد فردية، لتسهيل العمل التعاوني والتشارك•

Data Showجهاز عرض •

حواسيب•

:قاعة المتابعة مجهزة بـ•

.شاشة مراقبة لما يجري في الغرفة الصفية•

.أجهزة حاسوبية لمراقبة أداء الطالب، وتحضير الدروس•



آليات تحويل المقررات للشكل الرقمي
لتحويل الشكل الورقي للدرس إلى Lesson Planاعتمدنا على مخطط الدرس •

.شكل رقمي تفاعلي



آليات تحويل المقررات للشكل الرقمي

ساعدت أدوات البرنامج على إجراء االختبارات القبلية والمرحلية والنهائية•

.للدرس بسهولة

:المحتوى على الموقع

http://www.moe-ict.sy/moodle/



آليات تحويل المقررات للشكل الرقمي
رونية استفدنا من مصادر المواقع التربوية العالمية إلنشاء مختبرات علوم الكت•

(.وضع صورة لفالشة تعرض تجربة علمية على الموقع)



كيف يتعامل الطالب مع مقرراته في الصف؟
أنشطة ُعرضت جميع المقررات بشكل الكتروني على شكل: في الغرفة الصفية•

النترنت تعلم تعاوني وتشاركي، تتناقش كل مجموعة بمحتوى النشاط ، تبحث با

.عن مصادر وتجهزها وتعرضها للمدرس تمهيدا لتقييمها وتصويبها



كيف يتعامل الطالب مع مقرراته في البيت؟

يراجع المحتوى االلكتروني للدروس على الموقع•

.يكسب الطالب فرصة إجراء اختبارات ذاتية أخرى•



كيف يتعامل الطالب مع مقرراته في البيت؟
.يستطيع من خالل المواعيد المحددة كل يوم من لقاء مدرسيه لسؤالهم•

.لديه منتديات عامة وخاصة بالمواد يسأل فيها ويتبادل األفكار•

لعرض مصطلحات الدرس، والوظائف Glossaryأدوات أخرى متعددة مثل •

.لتسهيل مهمة الطالبBlogsااللكترونية، والمدونات 





كيف يتعامل المدرس مع مقرره في المدرسة؟
.دور المدرس يميل نحو كونه ميسراً، بدالً من كونه مصدراً للمعلومات•

شطة دورهم مراقبة إنجاز الطالب في األن: المدرسْين الباقيين في مجموعة المادة•

.وتقييم الدرس باستخدام الوظائف المخصصة في البرنامج

.كتابة تقييم للدرس باالشتراك مع المدرس بعد انتهاء الحصة الدرسية•



كيف يتعامل المدرس مع مقرره في البيت؟
ج تحضير الدروس التالية مع زمالئه باستخدام الوظائف المحددة في البرنام•

(.الويكي)



كيف يتعامل المدرس مع مقرره في البيت؟
تواجده في األوقات المحددة له للدخول مع الطالب في محادثة لإلجابة على •

.استفساراتهم، والرد على االستفسارات الموضوعة في المنتديات

.تصحيح الوظائف االلكترونية•





Questions for Us?


