
     

 

 

 تعزيز قدرات وزارة التربية في العراق من قبل اليونسكو في مجال التعليم عن بعد لالستجابة لجائحة كورونا  

 

الضوء على الحاجة إلى استخدام أنماط التعلم عبر اإلنترنت وعن سلط   COVID-19 إغالق المدارس وتعطيل التعلم الناجم عن جائحةإن  

م اإللكتروني، يعمل كأداة حاسمة في االستجابة  ي م عن بعد، المعروف باسم التعلم عبر اإلنترنت أو التعلي م. التعلي استمرارية التعلبعد لتعزيز 

ولوجيا  النقطاع تقديم الخدمات التعليمية. كما أن توفير التدريب في منهجيات التعلم عن بعد يعترف بالدور المتزايد الذي يمكن أن تلعبه التكن 

لتسهيل هذا النمط الجديد من التعلم، يحتاج المعلمون إلى أن يكونوا مجهزين بالمهارات والمعرفة   .تحسين الجودة والوصول إلى التعليمفي 

 .المناسبة وأن يتم دعمهم للتكيف مع إعدادات التعلم الجديدة

،  تدريبيةالمواد  مجموعة نت ال  إلنترنت، طورت اليونسكولتزويد المعلمين بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وكفاءات التعلم عن بعد عبر ا

مدربًا رئيسيًا من وزارة التربية    30، ودربت  في بيروت  بتمويل من االتحاد األوروبي، وبدعم فني من المكتب اإلقليمي للتعليم للدول العربية

جيا المعلومات واالتصاالت القائمة على التعلم عن بعد  والبصرة والقادسية وذي قار على تكنولو 3في الرصافة العامة للتربية مديريات  الو

 .عبر اإلنترنت

والبصرة    3في المحافظات األربع المستهدفة )الرصافة  معلم    4000تدريب  ب   القادةمن خالل المدربين  بعد ورشة العمل هذه، ستقوم اليونيسف  

 .والقادسية وذي قار(

في التدريب    م عن بعد، ويعتمدي على التعل  المعلمين في العراق  الي وزير التربية لتدريبيستجيب تدريب التعلم عن بعد للطلب المباشر من مع

 جائحة كورونا. لدعم االستجابات اإلقليمية ل  من قبل مكتب اليونسكو اإلقليمي للتعليم في الدول العربية  التي تم تطويرهاالتدريبية  على المواد  

النظام وتعزيز القدرات في وزارة التربية ومديريات التربية" الممول من االتحاد األوروبي. يشكل  هذه المبادرة جزء من مشروع "بناء  

اليونيسف األوسع نطاقًا لدعم بناء النظم وتعزيز القدرات لوزارة التربية ومديريات التربية على مستوى  و  اليونسكو   المشروع جزًءا من جهود 

تعليم  لل  والمنصفة والشاملة  المحسنةم  ي واليونيسف لدعم نتائج التعل  واليونسكو   التحاد األوروبيالمحافظات، مما يعزز االلتزام المشترك ل

 .لجميع الفتيات والفتيان في العراق

 

ً التدريب، الذي تم تقديمه تقريب  (  2)  بعد  عن  عليم( الت 1وحدات أساسية: )   5، يتألف من  القادة  المدربين  على مدار أسبوعين لمجموعة من  ا

تصميم  و(  5عن بعد ) في عمليات التعليم    ( التقييم4، ) صف االفتراضي المعكوسم المدمج والي ( التعل3)  جيات ووسائل للتعليم عن بعد استراتي 

م عن بعد للمعلمين، ي اإلنترنت التي تعمل كمورد للتعلمنصة اليونسكو على  :  " قدرات، مع الوحدة السادسة التي قدمت "المحتوى الرقمي

تلقى المدربون جلسات إضافية حول كيفية تقديم تدريب تفاعلي وجذاب  بعد ذلك،  . لجائحة كوروناباللغة العربية، والتي تم إطالقها استجابة 

 .للمعلمين عبر اإلنترنت، وتعلم كيفية تصميم أفضل الممارسات التي تركز على المتعلم

 

شروق بشار نائب المدير العام في المديرية    ةالدكتور  تبفرصة التدريب التفاعلي عبر اإلنترنت؛ وعلق  القادة  رحبت مجموعة المدربين

  التعليم في   انماطاإللكتروني من أهم  والتدريب  التعلم    يُعد"العامة لإلعداد والتدريب والتطوير التربوي في ختام الجلسة التدريبية النهائية بأن  

https://kodrat-unescoregional.com/


فتح منافذ تعليمية محلية وعالمية، فضالً عن توفير الوقت والجهد والتكلفة من خالل استخدام البرامج التفاعلية والمحتوى    حيث  راهنالوقت ال

ً الرقمي الذي كان غائب    ”العراقفي  ربوية عن المؤسسة الت  ا
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