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توصيات مؤتمر الروافد األول 
التعليم اإللكتروني بين تحدِّيات الحاضر وتطلّعات المستقبل

بـرعـايـة كـريـمة مـن كـرسـي الـمرأة لـلعلوم والـتكنولـوجـيا فـي مُـنظَّمة األُمَـم المُتَّحِـدة لـلتربـية والـعلم 
والـثقافـة (الـيونـسكو)، ومـباركـة اإليـسسكو، وبـالـتعاون مـع مـبادرة صـنَّاع األمـل (الـسودان)، والـمركـز 
الــتربــوي لــلبحوث واإلنــماء (لــبنان)، افــتتح مــنتدى الــروافــد الــتربــوي (لــبنان) مــؤتــمر الــروافــد األول: 
"الـتعليم اإللـكترونـي بـين تحـدِّيـات الـحاضـر وتـطلُّعات المسـتقبل"، بـالشـراكـة مـع جـامـعة الـجنان 

(لـبنان)، وجـامـعة مـاالنـج الـحكومـية (إنـدونيسـيا)، ومجـموعـة SeGa Group (أمـريـكا)، وجـمعية 

سند لبنان، وشبكة التحوُّل الرقمي (لبنان) تحت شعار: "من أجل طالب مبدع مواكب“. 

بـــدأ الـــمؤتـــمر أعـــمالـــه بجـــلسة رســـمية افـــتُتِحت بـــالـــقرآن الـــكريـــم ثـــم النشـــيديـــن •
الوطنيين اللبناني واإلندونيسي. 

كــلمة الــمنظِّمين ألــقتها عــميدة كــلية الــتربــية فــي جــامــعة الــجنان الــدكــتورة رنــا •
بخيت. 

وكـلمة الـضيوف ألـقاهـا الـبروفـسور داوود الحـدابـي مـن الـجامـعة اإلسـالمـية الـعالـمية •
في ماليزيا. 

كـلمة الـمركـز الـتربـوي لـلبحوث واإلنـماء فـي لـبنان ألـقتها رئـيسة الـمركـز الـدكـتورة •
ندى عويجان. 

ثــم كــلمة رئــيسة لــجنة الــمرأة والــطفل فــي الــبرلــمان الــلبنانــي الــدكــتورة عــنايــة عــزِّ •
الدين. 

فـكلمة مـديـرة كـرسـي الـمرأة لـلعلوم والـتكنولـوجـيا فـي الـيونـسكو الـبروفـسورة •
آمال المعتوق ألقتها بالنيابة عنها الدكتورة إيمان المعتوق من السودان. 

وفـي سـتّ جـلسات تحـدَّث فـيها 24 مـتخصِّصًا فـي عـلوم الـتربـية وتـكنولـوجـيا الـمعرفـة، 

وبــمشاركــة تــربــويــين مــن 49 دولــة، ومــشاركــة 28336 مهــتمًّا بــالــشأن الــتربــوي عــبـر الــفضاء 

االفـــتراضـــي كـــما أفـــادت إحـــصاءات تـــطبيقي Zoom & Facebook Live ، وعـــلى مـــدى يـــومـــي 

الجــمعة والســبت 24 و 25 تــموز 2020 نــاقــش الــمؤتــمر قــضايــا الــتعلّم عــن بــعد ومســتقبل 

الـتعليم اإللـكترونـي، وتـلقَّى مـقترحـات الـمشاركـين ومـالحـظات الـخبراء الـمتخصِّصين وخـالصـات 
مناقشاتهم خالل المؤتمر وعلى هامش جلساته، وأصدر التوصيات التالية:
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المجال اإلداري والتشريعي: 

دعـوة الـحكومـات الـعربـية واإلسـالمـية إلـى الـتعاون والـتكامـل إليـالء الـتعليم وتـطويـر  1.
أدواتـه عـمومـًا، السـيما الـتعليم اإللـكترونـي والـتعلُّم عـن بـعد الـعنايـة الـالزمـة، تـحقيقًا 

للنهوض الحضاري ورفاهية الشعوب وأهداف التنمية المستدامة. 

رفـع مـيزانـيات الـتعليم اإللـكترونـي فـي الـوزارات الـمعنيَّة، وتـعزيـز الـبحث الـعلمي، ودعـم 2.
الــباحــثين فــي مــجاالت تــكنولــوجــيا الــمعرفــة، وابــتكار اإلدارات الــمتخصِّصة الــمعنية 

بتطوير التعليم  اإللكتروني.  

تــبنِّـي الــتعلُّم عــن بُــعد كــخيارٍ تــعليميّ ذي صــدقــيّةٍ أكــاديــميّة، وتشــريــع شــهاداتــه، 3.
وإصدار المراسيم التي تشجّع اعتماده، وتضبط مساره، وتحسِّن مستوى نواتجه. 

دعـم وتـعزيـز التشـريـعات واإلجـراءات الـتي تحـمي الـخصوصـية وتـراعـي أمـن الـمعلومـات 4.
والبيانات، وحقوق الملكية الفكريّة، وأخالقيات التواصل عبر شبكة اإلنترنت. 

إنـشاء مـنظمة أهـلية مـتخصِّصة بـالـتعلُّم عـن بـعد فـي كـلِّ قـطر عـربـي وإسـالمـي، مـع 5.
السعي إلى إنشاء اتحاد عربي للتعلُّم التكنولوجي. 

تـأسـيس مـؤسَّـسة مـتخصِّصة بـاالعـتماد األكـاديـمي تشـرف عـلى وضـع مـعايـير الـتعلُّم 6.
عن بعد وخصائص الحصة الدراسية وسماتها. 

تـبنِّـي كـرسـي بـحثي لـلتعليم عـن بـعد بهـدف احـتضان الـمشاريـع الـتربـويـة والـعلمية 7.
(مؤتمرات، مبادرات، دوريات، أبحاث...) 

دعـم مـراكـز األبـحاث والـدراسـات الـتي تـبحث فـي تـكنولـوجـيا الـمعرفـة، وتـشجِّع الـبحث 8.
والتطوير وإنشاء الدَّوريات المتخصِّصة، باللغة العربية خاصة.  

تـوفـير اإلرشـاد النفسـي والـتوجـيه األكـاديـمي لـلطالب الـذيـن يـتلقون الـتعلُّم عـن بـعد، 9.
للمساهمة في بناء شخصية الطالب وتحصينه من المشكالت واالنحرفات. 

الـعنايـة بـإنـشاء الـمدرسـة االفـتراضـية وتـوفـير مـا يسـتدعـيه ذلـك مـن تشـريـع قـانـونـي، 10.
وتأهيل معرفي، وتدريب مهاري، وتجهيز تقني . 

ة، تـحقيقًا لـإلنـصاف 11. الـتأكـيد عـلى حـقِّ الجـميع بـالـتعلُّم، وتـوفـير فُـرَصِـه لجـميع أبـناء األمـَّ
والعدالة وتكافؤ الفرص. 
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الـتوجُّـه إلـى وزارات الـتربـية والـتعليم، والـمؤسـسات الـمعنية بـإصـدار الـمناهـج الـمدرسـية 12.
إلـى تـصميم وتـطويـر الـمقرّرات الـدراسـية اإللـكترونـية الـتفاعـلية، وفـقًا لـمعايـير الـجودة 

الدولية، وتوفيرها على منصَّات مجانية. 

الـدعـوة إلـى الـتكامـل بـين الـوزارات لخـدمـة الـمجتمع الـتعلّمي عـن بُـعد، السـيّما وزارات 13.
التربية واالتّصاالت والطّاقة واإلعالم. 

دعـــوة وزارات الـــتربـــية ومـــراكـــز األبـــحاث والـــجهات الـــرســـمية الـــمسؤولـــة عـــن صـــناعـــة 14.
الســياســات الــتربــويــة وصــياغــة الــمناهــج الــتعليمية إلــى تــبني شــعار: "الــتربــية عــلى 

االبتكار للجميع". 

المجال التربوي والتقني: 

العمل على تعزيز الثقة بالتعلُّم عن بعد لدى المعلّم والطالب واإلدارة واألهل. 1.

الـعنايـة بـالـتدريـب والـتأهـيل، السـيّما فـي مـجال تـقنية الـمعلومـات واالتـصاالت لجـميع 2.
مـكوّنـات الـعمليّة الـتعليميّة: الـمعلّم والـمتعلّم واإلدارة واألهـل، مـن خـالل الـمعايـشة 
الــعمليّة والــممارســة الــميدانــية فــي عــمليات الــتأهــيل ونــقل الــمعارف والــمهارات 

والقِيَم. 

الـتأكـيد عـلى أنَّ دور الـمعلّم هـو  الـبناء الـتربـوي الـشامـل لـإلنـسان الـمفكِّر الـمبدِع 3.
الـمُواكـب، والحـرص عـلى الـتوازن فـي الـبناء بـين الـقيم والـمعارف والـمهارات، تـحقيقًا 

لوظيفيّة المعرفة وأهدافها اإلنسانية السامية. 

دعـوة اإلدارات الـمدرسـية إلـى تـبنِّي الـتقويـم الـتكويـني المسـتمر لـعمليات الـتعليم 4.
اإللـكترونـي، لـتالفـي األخـطاء والـمشاكـل الـمتراكـمة الـتي تـؤثِّـر سـلبًا عـلى الـعمليّة 

التعليمية التعلُّمية. 

الــتأكــيد عــلى الــتفاعــل فــي عــملية الــتعلُّم االفــتراضــي، وتــعزيــز عــمليات الــتغذيــة 5.
الـراجـعة، انـطالقـًا مـن دور الـمعلّم فـي تـصميم عـملية مـعايـشة الـمتعلِّم وتيسـير 

تعلُّمه، باعتباره شريكًا في عمليّة التعلّم. 

االهـــتمام بـــذوي االحـــتياجـــات الـــخاصـــة وبـــرامـــج الـــدعـــم الـــمدرســـي فـــي الـــتعليم 6.
اإللكتروني من خالل تأمين المستلزمات المُعِيْنَة. 
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إنــتاج الــمناهــج الــتربــويــة واعــتماد أرصــدة الــتعليم اإللــكترونــي فــي مــناهــج كــليات 7.
التربية والدبلومات التربوية المتخصِّصة ودُوْر المعلّمين. 

اعـــتماد أشـــكال تـــقييم جـــديـــدة تـــحقِّــق الـــصِّدقـــية والـــموضـــوعـــية، وابـــتكار أدوات 8.
الـــتقييم الـــتكويـــني والـــتقييم الـــبعدي، واألخـــذ بـــالـــمعايـــير الـــتقنية الـــتي تـــحقق 

الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.  

إنـشاء الـمنصَّات اإللـكترونـية، وتـأمـين الـمواد الـتعلُّمية الـتفاعـلية، وتـوفـير فُـرص وُلُـوج 9.
األهل والطالب والمعلّمين إلى هذه المنَصَّات والمواد بإنصافٍ وعدالة. 

الـعمل عـلى أنـسنة إنـترنـت اإلنـتاج، تـماهـيًا مـع مـتطلبات الـثورة الـصناعـيّة الـرابـعة، 10.
وتـحقيقًا لـقيم االبـتكار والـتكافـل والـتوازن والـعدالـة االجـتماعـية ومـعايـير الـتنمية 

المستدامة. 

الحـرص عـلى تـمكين الـمعلّم مـن امـتالك الـتكنولـوجـيا امـتالكـه لـلبيداغـوجـيا، تـحقيقًا 11.
للمواءمة بين التقينات الحديثة واألهداف القِيَمِيَّـة األصيلة. 

تــطويــر بــرامــج إعــداد الــمعلّمين قــبل الخــدمــة وأثــناءهــا، لــتمكينهم مــن مــواكــبة 12.
التطوُّرات التقنية في التعليم. 

تـشجيع الـبحث الـعلمي فـي الـمجال الـتقني والـتعاون بـين الـجامـعات ومـؤسَّـسات 13.
البحث العلمي. 

اعــتبار الــتعليم اإللــكترونــي ضــرورة ال غــنى عــنها، مــع تــوجــيه االهــتمام إلــى تــأمــين 14.
الـبنى الـتحتيَّة: الكهـربـاء واإلنـترنـت، إضـافـة إلـى االحـتياجـات الـتقنية مـن الـحواسـيب 

والوسائط واإلنترنت المجاني وكلّ ما يساعد على نجاح عملية التَّعلُّم عن بعد. 

وأخــيرًا.. تــلقت إدارة الــمؤتــمر الــدعــوة إلــى اســتمراريــة انــعقاده ســنويّــًا بــمسوؤلــية، 
لمتابعة التوصيات ونتائج البحوث العلمية. 

الفضاء االفتراضي: السبت 25/ 7/ 2020 
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