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جريدة إلكترونية كويتية
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 20نوفمبر 2020م

جائحة «كورونا» ساهمت في إظهار أعمال المركز في زمن قياسي

معرفي لـ «بوبيان نيوز» 37 :مشروع و 17تطبيق
إلكتروني لخدمة التعليم في الكويت والوطن العربي
لقاء  :رنا سالم

رغم التأثير السلبي الذي خلفته جائحة كورونا على مختلف القطاعات الحيوية في البالد « إال أنها ساهمت
في إظهار أعمال المركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية»  ،والذي ُيعد « كنز « من المعرفة ً واألفكار
ُ
والتطورات  ،دفن في معهد الكويت لألبحاث العلمية بمنطقة الشويخ لسنوات قبل أن يظهر جليا ًوبشكل
و»التربوية»  ،واللذان أعلنت عنهما وزارة التربية مؤخرا بعد أن
واضح من خالل إطالق التطبيقان «سراج»
ُ
فرضت جائحة كورونا «التعليم عن ُبعد» والذي طبق للمرة األولى في الكويت يوليو الماضي كتجربة الزالت

ُمستمرة لحين توفر اللقاح «.
والتقت «بوبيان نيوز» المدير العام للمركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية المهندس نادر معرفي
للتعرف على مشاريع وأعمال المركز التكنولوجية لتكشف عن «كنز» تربوي آخر حاصل على ماجستير
علم الحاسب اآلل��ي عام  1985وخريج هندسة كهربائية من جامعة ج��ورج واشنطن بأمريكا عام 1980
وي��دي��ر ع��دة م�ش��اري��ع تقنية تكنولوجية إض��اف��ة إل��ى م�ش��اري��ع للتعلم اإلل�ك�ت��رون��ي وف��ق المناهج التربوية
والتعليمية لوزارات التعليم في الوطن العربي.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء -:

 12اتفاقية تعاون وقعها
المركز مع «التربية»
ومؤسسات تعليمية أخرى
على مدار  20عام

«التعليم االلكتروني »
مستقبل الحاضر وجاءت
الجائحة لتثبت ما كنا ننادي به
ونسعى له في رؤيتنا

«سراج» نقلة نوعية نحو
توظيف التكنولوجيا الحديثة
واالستفادة من الوسائط
التقنية

البنية التحتية في المدارس
تتفاوت من مدرسة آلخرى
و تحتاج لمواكبة وتطوير
مستمر

نعمل على استخدام تقنيات
الواقع االفتراضي المعزز
وتطوير منظومة االختبارات
الوطنية االلكترونية

 5مشاريع تخدم ذوي
اإلعاقة منها كتاب إلكتروني
لصعوبات التعلم وبرمجيات
خاصة بأطفال الصم

د.نادر معرفي

بوابة سراج تخدم المعلم وولي األمر والطالب بمحتوياتها من كتب إلكترونية وأنشطة تفاعلية وتدريبات وبنوك األسئلة وأفالم الفيديو
عرفنا على إنجازات المركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية ؟
ق��دم �ن��ا  37م �ش ��روع ت �ح��اك��ي ال�ت�ع�ل�ي��م اإلل �ك �ت��رون��ي
وتتمثل في إع��داد برمجيات تخدم طلبة المدارس
ف �ض�لا ع ��ن ال �ك �ت��ب اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ت��ي ت �س��اه��م في
خ��دم��ة العملية التعليمية كما أطلقنا  17تطبيق
إل �ك �ت��رون��ي ت�ع�ل�ي�م��ي وش��ارك �ن��ا ف��ي إع � ��داد وتنفيذ
 39ورش � ��ة ع �م��ل و 13دورة ت��دري �ب �ي��ة و 12بحث
علمي و 19مؤتمر على مستوى ال�ك��وي��ت وال��وط��ن
ال�ع��رب��ي ل�ت�ب��ادل ال�خ�ب��رات وال�ع�ل��وم إض��اف��ة إل��ى 11
إص � ��دار م �ك �ت��وب ج�م�ي�ع�ه��ا ت �خ��دم ط�ل�اب ال �م��دارس
على مختلف المراحل الدراسية السيما طلبة ذوي
اإلحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم كما وقعنا
 12ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون م��ع وزارة ال�ت��رب�ي��ة وم��ؤس�س��ات
تعليمية أخ��رى داخ��ل وخ ��ارج ال�ك��وي��ت م��ن ، 2001
ف�ض�لا ع��ن ال �م �ش��ارك��ات ف��ي ال �خ��دم��ات المجتمعية
و قام المركز اإلقليمي بتنفيذ العديد من المشاريع
التقنية وتطوير التطبيقات والمواقع االلكترونية
ل � ��وزارات ال�ت��رب�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ات التعليمية اإلقليمية
ف��ي ال��وط��ن العربي وعلى مستوى منطقة الخليج
ب ��دع ��م م ��ن ع � ��دة ج� �ه ��ات م �ث��ل ال� �ص� �ن ��دوق ال �ع��رب��ي
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ومؤسسة الكويت
ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي وم �ك �ت��ب ال �ت��رب �ي��ة ال �ع��رب��ي ل ��دول
الخليج والبنك اإلسالمي وغيرها  ،ويقدم المركز
اإلقليمي المحتوى التعليمي االلكتروني والمواقع
والتطبيقات اإللكترونية التي تمثل راف��د أساسي
للتعلم عن بعد .
 37مشروع
وما هي أهم مشاريعكم ؟
أطلقنا  37مشروعا برمجيا منها مشاريع خاصة
بطالب المراحل التعليمية على مختلف الصفوف ،
حيث قدمنا مشاريع تخدم مرحلتي رياض األطفال
والمرحلة االبتدائية تشتمل على األلعاب التربوية
واألن��اش �ي��د ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وم �ن �ه��ا ب��رم �ج �ي��ات ري��اض
األطفال المطورة إضافة إلى برمجيات متخصصة
م �ث��ل م � �ه� ��ارات العلوم وال ��ري ��اض� �ي ��ات ف �ض�ل�ا ع��ن
برمجيات علوم الخليج لصفوف المراحل الثالث
« اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية «  ،كما قدمنا
م�ش��روع ال�ك�ت��اب اإلل�ك�ت��رون��ي لفئة ص�ع��وب��ة التعلم
ُ
«يسر» والشبكة العربية إلعاقات وصعوبات التعلم
ُ
«شعاع» ونظام بنك األسئلة المتكامل للمرحلتين
المتوسطة والثانوية  ،والبوابة التعليمية للتعلم
اإلل �ك �ت ��رون ��ي «أري � � ��ج» ف �ض�ل�ا ع ��ن م �ش ��اري ��ع أخ ��رى
ويمكن االطالع على قائمة مشاريع وأنشطة المركز
اإلق�ل�ي�م��ي م��ن خ�ل�ال م��وق��ع ال�م��رك��ز اإلق�ل�ي�م��ي وه��ي
م�ن�ش��ورة ك��ذل��ك ف��ي ك�ت��اب مسيرة ال�م��رك��ز اإلقليمي
وال � ��ذي ي �ح �ت��وي ب �ي��ن دف �ت �ي��ه ك��اف��ة أن �ش �ط��ة ال�م��رك��ز
اإلقليمي ،ويمكن ُ
للمهتمين الحصول على نسخة
منه مجانا.

ع�ل��ى االن �ت��رن��ت وم �ق ��ررات ال�ت�ع�ل��م ال ��ذات ��ي ،وأن�ظ�م��ة
دع��م األداء االلكترونية ،وإدارة نظم التعلم  ،والن
الجائحة زادت ال�ح��اج��ة وفرضتها وع ��ززت قاعدة
المستخدمين في فترة زمنية قياسية نظرا للحاجة
إلى ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ال�ت�ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي وم��راع��اة
االح� �ت� �ي ��اط ��ات ال �ص �ح �ي��ة  ،وك� �م ��ا ق �ل �ن��ا ون � �ق ��ول ان
التعليم االلكتروني ضرورة حتمية وهو المستقبل
الحاضر وقد جاءت الجائحة لتثبت ما كنا ننادي
به ونسعى له في رؤيتنا.
وم��ا ه��ي م �ج��االت ال�ت�ع��اون ب�ي��ن ال�م��رك��ز اإلق�ل�ي�م��ي لتطوير
البرمجيات التعليمية ووزارة التربية ؟
المركز اإلقليمي هو ال��ذراع التقني ل��وزارة التربية
خ��اص��ة ف ��ي م �ج��ال ال �م �ح �ت��وى االل �ك �ت��رون��ي أس��س
بموجب م��رس��وم أم�ي��ري ول��دي��ه اتفاقية تفاهم مع
وزارة التربية .
نقلة نوعية
حدثنا بشكل مفصل عن نظام المحتوى اإللكتروني األول
 ،وماهي محتوياته؟
البوابة الكويتية للتعلم اإللكتروني «س��راج» هي
نقلة نوعية نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في
المجال التربوي واالستفادة من الوسائط التقنية
المتقدمة ف��ي تعزيز وتطوير العملية التعليمية،
وتشكل البوابة التعليمية عبر أنظمتها وأدواتها
بيئة تعليمية إلكترونية ج��اذب��ة للطالب تنسجم
م ��ع ح �ي��ات��ه ال �ع �م �ل �ي��ة ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال�م�ج�ت�م��ع
اإلل�ك�ت��رون��ي وتعينه ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال�م�ه��ارات
وال� �م� �ع ��ارف  ،وت� �ح ��وي س � ��راج م �ج �م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة
ومتكاملة م��ن األن�ش�ط��ة التعليمية تتضمن :كتب
إلكترونية ،أنشطة تفاعلية ،فيديو تعليمي ،تجارب
عملية ،دروس م��رئ�ي��ة ،ح�ل�ق��ات ت��رب��وي��ة ،ت��دري�ب��ات
تفاعلية ،نماذج تقويم باإلضافة إلى بنوك األسئلة
والتدريبات.
مراجعة مستمرة
هل مدارس وزارة التربية تصلح بنيتها التحتية لتطبق فيها
عملية التعليم عن ُبعد ؟
تتعدد م�ك��ون��ات البنية التحتية لمنظومة التعلم
اإلل �ك �ت ��رون ��ي م ��ا ب �ي��ن أج� �ه ��زة ح ��اس ��وب وش �ب �ك��ات
وت��واف��ر ش�ب�ك��ات االن �ت��رن��ت ذات األل �ي��اف البصرية
ع��ال �ي��ة ال �س��رع��ة وال �س �ب ��ورات ال��ذك �ي��ة ح �ت��ى أج �ه��زة
الخدمة وأنظمة الربط وصوال إلى التدريب الكافي
للهيئة التعليمية وغ �ي��ره��ا وت�خ�ت�ل��ف ك��ذل��ك ب�ن��اء
ع �ل��ى ع ��دد م��ن ال �م �ح��ددات م �ث��ل ال �م��رح �ل��ة ال�ع�م��ري��ة
للطلبة وطبيعة المادة الدراسية إال أنه يمكن القول
أن وزارة ال�ت��رب�ي��ة س �خ��رت ك��ل إم�ك��ان��ات�ه��ا ال�م��ادي��ة
والبشرية لتطوير البنية التحتية والتي تتفاوت
من مدرسة الى مدرسة لكن البنية التحتية تحتاج
الى مواكبة وتطوير مستمر بسبب التقدم والتطور
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ال�م�س�ت�م��ر ،وزي� ��ادة ح�ج��م المنظومة

التعليمية وال �ت��ي ب�ل��غ ع ��دد ال �م ��دارس ب�ه��ا ال ��ى ما
يقارب  ١٥٠٠مدرسة بها ما يزيد عن  ٢٦٠٠٠فصل
دراسي لخدمة ما يزيد عن  ٤٠٠ألف طالب بالتعليم
ال�ع��ام و ٧٠أل��ف معلم ،لكن البنية التحتية تحتاج
إل��ى مراجعة مستمرة إلص�ل�اح األع�ط��ال والقصور
ف��ي ب�ع��ض ال �م��دارس وال �ت��ي ت��ؤث��ر سلبا ف��ي نجاح
منظومة التعليم اإللكتروني .
م��ن ه��ي ال�ج�ه��ة المعنية بتجهيز البنية التحتية لخدمات
الحاسوب المدرسي في المدارس؟
ي�ت��ول��ى ق�ط��اع ن�ظ��م ال�م�ع�ل��وم��ات ف��ي وزارة التربية
خدمات صيانة وتشغيل الحاسوب المدرسي في
الوزارة.
مدارس
ً
أطلقتم مؤخرا تطبيقي سراج و التربوية  ،من أين جاءتكم
الفكرة ؟ وما الفرق بينهم وبين برنامج تيمز على البوابة
التعليمية ؟
تطبيق سراج هو جزء من البوابة الكويتية للتعلم
االل�ك�ت��رون��ي وال�ت��ي ب��دأت العمل ف��ي  ،٢٠١٤وكانت
ال �ف �ك��رة م �ن �ه��ا ه ��ي ج �م��ع ك��اف��ة أن �ش �ط��ة ال�م�ح�ت��وى
االل �ك �ت��رون��ي ال �ت��ي ن�ف��ذه��ا ال �م��رك��ز اإلق�ل �ي �م��ي خ�لال
م�س�ي��رت��ه م�ن��ذ ت��أس�ي�س��ه ف��ي  ٢٠٠١ل�ض�م��ان وص��ول
المحتوى اإللكتروني ألبنائنا الطلبة مباشرة دون
عوائق  ،أم��ا تطبيق التربوية فهو يأتي انسجاما
مع جهود وزارة التربية لمواجهة تبعات جائحة
كورونا في انتاج ورفع الحلقات التربوية المصورة
ع�ل��ى ق �ن��اة ال �ي��وت �ي��وب ك �ن��وع م��ن أن� ��واع التعليمي
غ �ي��ر ال �م �ت��زام��ن ،وه ��و ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ك��اف��ة ح�ل�ق��ات
ال��دروس المسجلة ألن��واع التعليم التالية :التعليم
ال� �ع ��ام ،ال�ت�ع�ل�ي��م ال��دي �ن��ي ،ال �ت��رب �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة « لغة
اإلشارة «ويتيح تطبيق التربوية استعراض كافة
ال ��دروس المسجلة وال�م�ع�ت�م��دة م��ن ق�ب��ل التواجيه
ال �ف �ن �ي��ة ف ��ي أي وق� ��ت ع �ل��ى ك ��اف ��ة األج � �ه ��زة ال��ذك �ي��ة
لنظامي ( )iOS – Androidوال� � �ت � ��ي ي�ت��م تحديثها
بشكل دوري ،كما تم إصدار نسخة الـ.)Apple TV(  
ما أه�م�ي��ة وج ��ود ن�ظ��ام ال�م�ح�ت��وى اإلل�ك�ت��رون��ي ل�ب��رن��ام��ج (
التعليم عن بعد ) وماهي المواد الدراسية التي يشملها هذا
المحتوى اإللكتروني؟
ت��وف �ي��ر ال �م �ح �ت��وى اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي أص� �ب ��ح ض � ��رورة
ح�ت�م�ي��ة ل�ت�ف�ع�ي��ل خ ��دم ��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ع ��ن ب �ع��د حيث
ُ
ت�ع��د م ��ادة ه��ام��ة ب�ي��د المعلم وال�ط��ال��ب لالستعانة
بها في العملية التعليمية في جميع مراحلها من
رياض األطفال إلى المرحلة الثانوية بكافة المواد
الدراسية وتشعيباتها .
من هي الفئات المستفيدة منه ؟
تقدم البوابة للطالب العديد من الخدمات التعليمية
ال �م �ف �ي��دة م��ن ك �ت��ب إل �ك �ت��رون �ي��ة وأن �ش �ط��ة تعليمية
تفاعلية وتدريبات وبنوك األسئلة وأف�لام الفيديو
وغ �ي��ره��ا م ��ن األن �ش �ط��ة ال �ت��ي ت�م�ك�ن��ه م ��ن اك �ت �س��اب
مختلف أن ��واع ال�م�ه��ارات وت�س��اع��ده على تنميتها
وإكسابه م�ه��ارة التعلم ال��ذات��ي  ،كما تقدم البوابة
للمعلم ال�ع��دي��د م��ن التقنيات ال�ت��رب��وي��ة المساعدة
المفيدة والتي تمكنه من تحقيق األهداف التربوية

ال�م�ع�ت�م��دة وال �ح �ص��ول ع �ل��ى م� ��واد ت�ع�ل�م�ي��ة رق�م�ي��ة
سهلة االس �ت �خ��دام تضمن ت�ن��وع أدوات وأس��ال�ي��ب
التدريس والتقويم ،و تساعد البوابة أعضاء الهيئة
ال�ت��رب��وي��ة وال�م�ش��رف�ي��ن ال�ف�ن�ي�ي��ن ورؤس � ��اء األق �س��ام
والموجهين الفنيين في عرض المناهج الدراسية
وم��وض��وع��ات �ه��ا ال�م�خ�ت�ل�ف��ة ب �ش �ك��ل رق �م��ي م�ت�ط��ور
على شاشة الحاسوب باستخدام شبكة اإلنترنت
للمساهمة ف��ي ت�ح��دي��ث ط��رق ال�ت��دري��س وأس��ال�ي��ب
ال�ت�ق��وي��م  ،ك�م��ا ت�س��اه��م ال �ب��واب��ة ف��ي إط �ل�اع أول �ي��اء
األم��ور وك��اف��ة المهتمين بالعملية التعليمية على
المناهج الدراسية والطرق الحديثة في معالجتها
لتسهل لهم مساعدة أبنائهم في الدراسة وتطوير
األداء ،وفي متابعة األبناء أوال بأول بسهولة ويسر.
وهل هو ضروري للطالب وولي األمر ؟
ب��ال �ط �ب��ع ألن ��ه ي�ع�ت�ب��ر م��رج��ع ت�ع�ل�ي�م��ي م �ص��در من
مصادر التعلم المتنوع والمتاح باستمرار في أي
زمان ومكان ،كتعليم متزامن وغير متزامن.
وكيف يستفيد منه المعلم في أداء الفصول االفتراضية ؟
يستعين المعلم باألنشطة التعليمية داخل وخارج
ال �ح �ص��ة ال �م��درس �ي��ة ك��ون �ه��ا م � ��واد ت��رب��وي��ة أع ��دت
ب�ع�ن��اي��ة وف ��ق أع �ل��ى ال�م�ع��اي�ي��ر ال �ت��رب��وي��ة وت�ض�م��ن
ال �ت �ن��وع وال � �غ� ��زارة ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ضمن
تحديث المحتوى اإللكتروني أوال بأول وفق الخطة
الدراسية.
وه ��ل ي�س�ت�ط�ي��ع ال �م �ع�ل��م إض ��اف ��ة ج �ه ��وده ال�ش�خ�ص�ي��ة في
المحتوى اإللكتروني ومحتوى التطبيقات االلكترونية ؟
نعم متاح للمعلم إضافة العديد من أنواع األنشطة
التعليمية م�ث��ل أوراق ال�ع�م��ل ،ن �م��اذج ال�ت��دري�ب��ات،
ع��روض تقديمية ،بنوك أسئلة وغيرها ،وذل��ك بعد
مراجعة المادة من قبل خبراء المناهج.
وهل يستفيد منه الموجه الفني للمواد الدراسية أو يشارك
في تطويره؟
ي�س�ت�ع�ي��ن ال �م��رك��ز اإلق �ل �ي �م��ي ب �خ �ب��رات ال�م��وج�ه�ي��ن
الفنيين لكافة ال�م��واد ف��ي إع��داد وتصميم وم��ن ثم
م��راج�ع��ة واع �ت�م��اد أن�ش�ط��ة ال�م�ح�ت��وى اإلل�ك�ت��رون��ي،
ول�ه��م دور ه��ام ف��ي ت��وج�ي��ه المعلمين لالستفادة
م��ن ال�م�ح�ت��وى اإلل�ك�ت��رون��ي وت��وظ�ي�ف��ه ف��ي العملية
التعليمية.
كمركز إقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية ه��ل لديكم
خدمات اخرى تقدمونها للطلبة والمعلمين ؟ كتقديم كتب
صوتية للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة؟
يقدم المركز اإلقليمي العديد من الخدمات ويمكن
ح� �ص ��ره ��ا ف� ��ي اآلت � � � ��ي :دراس � � � ��ة وت� �ط ��وي ��ر وإن � �ت ��اج
برمجيات تعليمية لخدمة المنطقة العربية قابلة
للتشغيل من خالل البوابات التعليمية ومنظومات
التعلم اإللكتروني أو من خ�لال تطبيقات األجهزة
الذكية ودع��م وتعزيز االس�ت�خ��دام الفاعل لتقنيتي
االت � �ص� ��االت وال �م �ع �ل��وم��ات ف ��ي ال �ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي�م��ي
بالمنطقة العربية وتقديم استشارات فنية ،تقنية
ومهنية للوكاالت والمعاهد والهيئات الحكومية
في المنطقة العربية للعمل على توظيف تقنيتي

زمن قياسي
م ��ا ال �س �ب��ب ف ��ي غ �ي��اب أع �م��ال ال �م��رك��ز اإلق �ل �ي �م��ي ل�ت�ط��وي��ر
البرمجيات التعليمية ع��ن ال�س��اح��ة اإلع�لام�ي��ة قبل ظهور
جائحة كورونا الحالية ؟
ع��دم اإلل�ت�ف��ات أله�م�ي��ة التعليم االل�ك�ت��رون��ي بشتى
ان��واع��ه من تعليم عن بعد (متزامن وغير متزامن)
والتعليم ال�م��دم��ج (تعليم ع��ن ب�ع��د وتعليم صفي
) والقائم على ال��دم��ج بين التعليم التقليدي ال��ذي
يلتقي فيه المعلم م��ع ال�ط��ال��ب وج�ه��ا ل��وج��ه داخ��ل
ق��اع��ات ال ��دراس ��ة وال�ت�ع�ل�ي��م االل �ك �ت��رون��ي ب��أش�ك��ال��ه
ال �م �خ �ت �ل �ف��ة و ي �ش �م ��ل م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ال ��وس ��ائ ��ط
وم � �ص� ��ادر ال �ت �ع �ل��م ال� �ت ��ي ي �ت��م ت �ص �م �ي �م �ه��ا ل�ت�ك�م��ل
بعضها البعض ،و العديد من أدوات التعلم ،مثل
برمجيات التعلم التعاوني  ،ال�م�ق��ررات المعتمدة

د.نادر معرفي متحدثًا للزميلة رنا سالم

د.نادر معرفي خالل استعراض انجازات املركز االقليمي ترافقه الزميلة رنا سالم

ال �م �ع �ل��وم��ات واالت � �ص � ��االت ف ��ي ال �م �ج��ال ال �ت��رب��وي
وحوسبة التعليم وذل��ك بالتعاون م��ع العديد من
ال �م �ن �ظ �م��ات وال �ج��ام �ع��ات ال ��دول �ي ��ة وم �ت��اب �ع��ة آخ��ر
ال�م�س�ت�ح��دث��ات ف��ي ت�ق�ن�ي��ة االت� �ص ��ال وال�م�ع�ل��وم��ات
وتوظيفها في االرتقاء بمجاالت التعليم والتدريب
ودعم مرافق التعليم والتدريب في هذا الشأن.
 5مشاريع لطلبة ذوي اإلعاقة
وال�ط�ل�ب��ة م��ن ذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة ه��م أح��د
المستفيدين من خدمات المركز حيث تم تنفيذ عدد
من المشاريع الخاصة بهم ومنها:
• الشبكة العربية لإلعاقات وصعوبات التعلم.
• الكتاب اإللكتروني لفئة صعوبات التعلم.
• برمجيات رياض األطفال لفئة الصم.
• ال � �م ��ؤت � �م ��ر ال � �ع ��ال � �م ��ي ال � �ث� ��ان� ��ي ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
ال � �م � �ع � �ل� ��وم� ��ات واالت � � � � �ص� � � � ��االت ف � � ��ي خ � ��دم � ��ة ذوي
اإلعاقات وصعوبات التعلم.
• ت�ن�ف�ي��ذ األب� �ح ��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ف ��ي م �ج��ال اإلع ��اق ��ات
وصعوبات التعلم
إعداد المحتوى
هل لكم تعاون على مستوى الوطن العربي ؟
ب ��ال� �ت ��أك� �ي ��د  ،ق� � ��دم ال � �ص � �ن� ��دوق ال � �ع� ��رب� ��ي ل�ل�إن �م ��اء
االق�ت�ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي ومكتب التربية العربي
لدول الخليج من خالل المركز اإلقليمي العديد من
المنح وال�م�ش��اري��ع ال�ت��رب��وي��ة على مستوى الوطن
ال �ع��رب��ي ،م�ث��ل م �ش��اري��ع ت�ط��وي��ر وإع � ��داد المحتوى
اإلل�ك�ت��رون��ي ف��ي ال�ع�ل��وم وال��ري��اض �ي��ات وال �م �ه��ارات
ال �ت��رب��وي��ة وال �ك �ف��اي��ات وري � ��اض األط� �ف ��ال وغ�ي��ره��ا
م��ن ال�م�ش��اري��ع  ،ك�م��ا ع�م��ل ال�م��رك��ز اإلق�ل�ي�م��ي -دعما
ل� ��دوره ف��ي ن�ش��ر ال��وع��ي وم�ت��اب�ع��ة آخ ��ر مستجدات
ت�ق�ن�ي��ات االت �ص ��االت وال�م�ع�ل��وم��ات وت��وظ�ي�ف�ه��ا في
م �ج��ال ال�ت�ع�ل�ي��م وال� �ت ��دري ��ب -ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م ال �ع��دي��د
م��ن ال �م��ؤت �م��رات ال��دول �ي��ة واإلقليمية وال �م �ع��ارض
وال� ��ورش العلمية وال �ت��ي ك��ان آخ��ره��ا ت�ح��ت شعار
«ال �ت �ع �ل��م اإلل �ك �ت��رون��ي ...ض � � � ��رورة ح �ت �م �ي��ة» وال �ت��ي
ث�ب��ت ص�ح��ة رؤي �ت��ه إث ��ر ت��داع �ي��ات ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا
وق��د ش ��ارك ف��ي ه��ذه األن�ش�ط��ة ال�ع��دي��د م��ن ال�خ�ب��راء
والمختصين من كافة دول العالم.
عرفنا على أوج��ه التعاون المشترك بين المركز اإلقليمي
ووزارة ال�ت��رب�ي��ة م��ن خ�ل�ال م�ش��اري�ع�ك��م المستقبلية وم��ا
تتضمنه خططكم للفترة المقبلة ؟
هناك عدة مشاريع مستقبلية بعضها على المدى
ال �ق��ري��ب ال �م �ن �ظ��ور وأخ � ��رى ت �ن��درج ض �م��ن ال�خ�ط��ط
المستقبلية م�ن�ه��ا ول�ي�س��ت ح �ص��را م�ن�ه��ا م�ش��روع
مصادر التعلم الكتاب المدرسي المعزز مختبرات
الواقع االفتراضي المعزز  AVR labsوادخال تقنية
ال ��واق ��ع االف �ت��راض��ي ال �م �ع��زز ك �م �ص��در م��ن م �ص��ادر
التعلم في مناهج التربية
ودعم وتطوير البوابة الكويتية للتعلم االلكتروني
(س � ��راج) وتطوير ال �م��زي��د م��ن أن �ش �ط��ة ال�م�ح�ت��وى
االل �ك �ت��رون��ي التعليمي وت�ط��وي��ر ال�ك�ت��ب الصوتية
وال �م �ع��ززة ب�ت�ق�ن�ي��ات خ��اص��ة للمكفوفين وت�ط��وي��ر
ب ��رم� �ج� �ي ��ات ل ��دع ��م ذوي االح � �ت � �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة
وصعوبات التعلم وبرامج تطوير المعلم وشهادة
المعلم التقني وتطوير نظام االختبارات الوطنية
اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال� �م� �ش ��اري ��ع ال �ت �ق �ن �ي��ة
الواعدة ف�ض�لا عن المشاريع ال�ت��ي يعمل المركز
اإلق�ل�ي�م��ي ع�ل��ى ت�ط��وي��ره��ا ب��ال�ت�ع��اون م��ع شركائنا
االس �ت��رات �ي �ج �ي �ي��ن وم �ن �ه ��ا ال �ح �ل �ق ��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
المصورة واألنشطة التعليمية المعززة واستخدام
ت�ق�ن�ي��ات ال ��واق ��ع االف �ت��راض��ي المعزز وغيرها من
المشاريع التقنية  لخدمة أبنائنا الطلبة والذين
يتمنى لهم ال�م��رك��ز اإلقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية التوفيق والنجاح.

