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"القدس المفتوحة" تعمل على تطوير مساق حول المصادر التربوية المفتوحة

رام هللا- معا- أفادت جامعة القدس المفتوحة وضمن جھودھا في تعزيز وإثراء المصادر التربوية المفتوحة العربیة على اإلنترنت، أنھا تعمل

الجامعة حالیاً على تطوير مساق ذكّي حول المصادر التربوية المفتوحة (OER-open Educational resources) بعنوان "التطبیق الذكي

للمصادر التربوية المفتوحة (مفھومھا، واستخداماتھا، والممارسات الجیدة)"، تنفیذاً التفاقیة وقعت بین الجامعة ومنظمة الیونسكو (مكتب

القاھرة اإلقلیمي)، بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم األردنیة.

وقالت "القدس المفتوحة" في بیان صدر عن دائرة اإلعالم، إن التوقیع جاء بعد أن تقدمت الجامعة كجھة رئیسیة بالشراكة مع وزارة التربیة

والتعلیم األردنیة، بمقترح المشروع الموجه للناطقین باللغة العربیة كافة من حول العالم.  

وأوضحت أن المشروع يھدف بشكل أساسي إلى تعزيز الوعي حول المصادر التربوية المفتوحة وأھمیتھا، من حیث إنتاجھا، وإعادة

استخدامھا، وإعادة توزيعھا، وفق معايیر عالیة الجودة وتراخیص التألیف والنشر المفتوح والممارسات التربوية المفتوحة، لتحسین جودة

التعلیم ومخرجاته.

يعّد ھذا المشروع أحد المشاريع المحدودة الفائزة على مستوى المنطقة العربیة، وجاء بعد قیام (الیونسكو) في شھر حزيران الماضي

بتوجیه نداء لتقديم مقترحات مشاريع حول دعم تطوير قطاع المصادر التربوية المفتوحة في المنطقة العربیة.

وقال مدير المشروع من جامعة القدس المفتوحة د. م. إسالم عمرو، إن المشروع يأتي ھذا بتوجیھات رئاسة الجامعة ممثلة باألستاذ

الدكتور يونس عمرو رئیس الجامعة، وضمن رؤية الجامعة في تعزيز النظام التعلیمي المفتوح وتزويده بجمیع المصادر الالزمة لذلك.

وأوضح د. م. عمرو أن المشروع ينفذ حالیاً ضمن اتفاقیة التعاون ما بین مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة القدس المفتوحة،

ومركز الملكة رانیا العبد هللا لتكنولوجیا التعلیم والمعلومات التابع لوزارة التربیة والتعلیم األردنیة، ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والثقافة

والعلوم(UNESCO) على مدار أربعة أشھر.

وقال إنه في إطار ھذا المساق سنساعد األكاديمیین والمعلمین من الدول العربیة في اكتساب المھارات والمعارف التي يحتاجونھا وتعزيز

استغالل اإلمكانات الغنیة للمحتوى اإللكتروني المفتوح، وسیتعلمون كیفیة دمج المصادر التعلیمیة المفتوحة في مساقاتھم ودروسھم

وطرق إعادة استخدام المحتوى اإللكتروني، ثم التعريف باألدوات السھلة لتطوير الموارد التعلیمیة المفتوحة للطالب وبیان كیف وأين يمكن

نشرھا، وبیان كیفیة إنشاء مجتمعات مستدامة لتبادل المبادرات واألفكار والخبرات. وكجزء من ھذا المشروع سُتعقد ورش عمل لتدريب

المدربین في فلسطین واألردن.

وبین د. م. عمرو أن المشروع يضم خمس مراحل، تتمثل األولى في تحديد االحتیاجات من صناع القرار واألكاديمیین والمعلمین في األردن

وفلسطین، والثانیة تتعلق بتألیف المحتوى التعلیمي، وھذه تتم بالتعاون ما بین خبراء من الجامعة وآخرين دولیین بناء على نتائج تحلیل

االحتیاجات، أما المرحلتان الثالثة والرابعة فیقوم مركز التعلیم المفتوح بتنفیذھما من خالل التصمیم التعلیمي للمساق وتطويره على

شكل تطبیق ذكي. وتزامناً مع إطالق المساق ستعقد ورشتان في األردن وفلسطین لتدريب المدربین، وسیجري خاللھما تقییم المساق

من خالل المستفیدين من الورشات.

ولفت د. م. عمرو إلى أن المشروع يھدف إلى تعزيز ثقافة الموارد التعلیمیة المفتوحة وممارساتھا في البلدان العربیة، وتقییم فھم الموارد

التعلیمیة المفتوحة وزيادتھا في الدول العربیة وخاصة في األردن وفلسطین، ثم زيادة إمكانات تحسین جودة التعلیم ونتائج التعلم، وإنشاء

مجمعات إقلیمیة للممارسات التعلیمیة المفتوحة مع جھات تنسیق في فلسطین واألردن، ثم التحقیق في القیود المفروضة على تطوير

الموارد التعلیمیة المفتوحة وإعادة استخدامھا في فلسطین واألردن، وأخیراً نشر الخبرات المتعلقة بتطوير الموارد التعلیمیة المفتوحة

واعتمادھا.

وبین أن مخرجات المشروع ستكون عبارة عن تطوير تطبیق ذكي موجه لجمیع المتعلمین العرب، وتدريب (40) مشاركاً من فلسطین

واألردن (أكاديمیین، ومعلمین، وصناع قرار) كمدربین، وسیتمكن المشاركون من عقد دورات تدريبیة في أماكن عملھم لتعمیم الفائدة

على زمالئھم وطلبتھم.

وستنتج عن المشروع مجموعة من أشرطة الفیديو القصیرة عن الموارد التعلیمیة المفتوحة التي ستنشر عبر (اإلنترنت) وتبث على

فضائیة القدس التعلیمیة.
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