
الم�اجع:

�وفر الفضاء اإللكت�وني 
فرصًا للتعلم من شأنها 

إ��اء أنشـــــــطة فصلك 
الد�اسي عبر إ�الة حواجز 

التكلفـــة والوقــــت 
والموقــــع١.

الفصـــــــــول 
المتصـــلة

تبدو مجموعات الكتب في أكبر المكتبات التي شيدتها 
البش��ة ضئيلة عند مقار�تها بكمية المعلومات المتوفرة 

على اإل�ترنت و�نوعها. �نتج هذه المعلومات بشكل جماعي 
ومستمر ويقوم المساهمون من جميع أنحاء العالم بتحديثها 
والتحقق منها. �إمكانك اآلن صب تركيزك على إيجاد أفضل 

ط��قة لتعليم طالبك بدل البحث عن محتوى.

الوصول إلى 
المعلومات

قد تكون الرحالت الميدانية صعبة اإلدارة ومكلفة. تسُهل 
هذه المهمة عبر استخدام نسخ افت�اضية عن العالم 

الواقعي، مثل المواقع الجغ�افية والمتاحف واآلثار 
الوطنية، وتجعل هذه التجارب في متناول جميع الطالب. 

اعثر على المواقع المتاحة المرتبطة بمجالك وخّطط للنشاط 
مسبقًا لجعل التجربة أكثر فائدة لطالبك.

الرحـــــــــالت 
المـــــــيدانية 

االفت�اضـية

يمكن للمشا��ع التعاونية خلق فرص تعلم جماعية قائمة 
على حل المشكالت، ويستطيع الطالب التعاون مع أق�انهم 

من الفصول الد�اسية والمدارس وحتى البلدان األخرى عبر 
استخدام المستندات المشتركة ومنتديات المناقشة 

والدردشة والمؤتم�ات الصوتية. كل ما عليك هو التواصل 
مع المعلمين اآلخ��ن إلنشاء ش�اكات.

يمكن استخدام الندوات اإللكت�ونية لخلق تواصل �ينك و�ين 
الخب�اء في مجالك، باإلضافة إلى السماح لطالبك بالتواصل 

مع أولئك الخب�اء. ويمكن متابعة المؤتم�ات األكاديمية 
والع�وض الفنية الحية في �ومنا هذا عبر اإل�ترنت. تابع 

إعالنات وسائل التواصل االجتماعي وقوائم الب��د لالستفادة 
من هذه الفرص.

ندوات ومؤتم�ات 
وع�وض فنية عبر 

اإل�ترنـــــت

توفر الدو�ات المفتوحة على اإل�ترنت (MOOC) فرصًا للتعلم 
لجميع األعمار والمجاالت. �إمكانك استخدامها لدعم 

اهتمامات طالبك أو لتع��ز تطورك المهني عبر متابعة 
االطالع. تسّجل في فصل د�اسي وتعّلم كيفية دعم 

احتياجات طالبك المختلفة ل�تعرف على االست�ا�يجيات 
والتقنيات التعليمية الجديدة.

التعلم المستمر مع 
الدو�ات المفتوحة 
(MOOC) على اإل�ترنت

يمكن استخدام المدونات لحفظ المذك�ات التعليمية كما 
يمكن استخدامها كملف للطالب. و�إمكان الطالب إنشاء 

مجتمعات لتعلمهم الخاص باستخدام مدونا�هم. يمكنك 
تقديم تق�يمات كتا�ية على شكل مدونات لنشر هذه العادة 

وتع��ز مها�ات التواصل الرقمي لدى الطالب، و�إمكانك 
استخدام المدونات بنفسك كمذكرة تطو�ر مهنية.

يحتوي الفضاء اإللكت�وني منصات وموارد تيسر التركيز على 
تطورك المهني كمعلم. وكما يفعل طالبك وأق�انهم، 
�إمكانك التعاون مع معلمين آخ��ن أو حتى خب�اء من 
مجاالت أخرى للتعلم وإنجاز الم��د. يمكنك إج�اء بحث 

عملي، مناقشة بعض القضايا التعليمية، أو تبادل خطط 
الد�وس والموارد.

استخدم فرص التعلم اإللكت�وني 
لتجاوز جد�ان الصف، المدرسة، وحتى 

الحدود الجغ�افــــية.

المدونــــــــات 
الشخصـــية

شبكات التعلم 
المهنــــية 

1. Virtual Field Trips: An Online Learning Experience, 
https://secure.onlinelearningconsortium.org/effective_practices/virtual-field-trips-online-learning-

experience
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