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امللص
في ظؿ انتشار وباء كورونا المستجد في أرجاء العالـ ككؿ؛ نحف في حاجو لمبحث
عف نمط مف التعميـ يمكنو التعايش مع معطيات وظروؼ ىذا الوباء ،سواء كاف ىذا النمط
مف التعميـ مستجد أو قائـ ومطبؽ بالفعؿ الميـ ىو توافقو مع ىذا الوباء.
رقما قياسيًّا لألطفاؿ والشباب
ففقد ذكر تقرير لػ"اليونسكو" أف "انتشار الفيروس سجؿ ً
بمدا
الذي انقطعوا عف الذىاب إلى المدرسة أو الجامعة .وحتى تاريخ  67مارس ،أعمف ً ;6

في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرؽ األوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية عف إغالؽ

بمدا المدارس في جميع أنحائو،
المدارس والجامعات ،أو قاـ بتنفيذ اإلغالؽ؛ إذ أغمؽ >ً 8

بمدا إضافيًّا بإغالؽ المدارس
مما أثر عمى أكثر مف  976.9مميوف طفؿ وشاب ،كما قاـ ً 69
في بعض المناطؽ لمنع انتشار الفيروس أو الحتوائو .واذا ما لجأت ىذه البمداف إلى إغالؽ
المدارس والجامعات عمى الصعيد الوطني ،فسيضطرب تعميـ أكثر مف  :55مميوف طفؿ
وشاب آخريف
ومف ثـ فإف استخداـ نمط التعميـ عف بعد يعتبر أحد الوسائؿ الناجحة في التعامؿ مع
عممية الفصؿ بيف المتعمّـ والمعمّـ
اشكاليات التعميـ الناتجة عف جائحة كورونا ،حيث ىو
ّ
التقميدية لمتعميـ مف جامعة أو مدرسة وغيره إلى بيئة
والكتاب في بيئة التعميـ ،ونقؿ البيئة
ّ
افياً ،وىو ظاىرة حديثة لمتعميـ تطورت مع التطور التكنولوجي المتسارع
متعددة ومنفصمة جغر ّ

ٍ
لطالب ال يستطيعوف الحصوؿ عميو في
في العالـ ،واليدؼ منو إعطاء فرصة التعميـ وتوفيرىا
ٍ
.ظروؼ تقميدية ودو ٍاـ شبو يومي.
ومف ثـ يمكف أف تضح مشكمة ورقة العمؿ ىذه :
-6ما ىو وباء كورونا المستجد؟
 -7ما تأثير وباء كورونا المستجد عمي التعميـ؟
 -8ما تعريؼ التعميـ عف بعد؟ وما خصائصو؟
 -9ما دور التعميـ عف بعد في جؿ إشكاليات وباء كورونا المستجد؟
الكممات المفتاحية :التعميـ عف بعد -فيروس كورونا المستجد.
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abstract
In light of the spread of the new Corona epidemic throughout the world
as a whole; We need to search for a pattern of education that can coexist with
the data and conditions of this epidemic, whether this type of education is
new or existing and already applied. What is important is its compatibility
with this epidemic.
According to a UNESCO report, “The spread of the virus has set a
record for children and young adults who have stopped going to school or
university. As of March 12, 61 countries in Africa, Asia, Europe, the Middle
East, North America, and South America have announced the closure of
schools and universities, or have Implementing the closure, as 39 countries
closed schools all over, affecting more than 421.4 million children and young
adults, and an additional 14 countries closed schools in some areas to prevent
the spread or contain the virus. If these countries resorted to closing schools
and universities nationwide , The education of more than 500 million other
children and young adults will be disturbed
Hence, the use of the distance learning style is considered one of the
successful means in dealing with the problems of education resulting from the
Corona pandemic, as it is the process of separating the learner, teacher and
writers in the education environment, and transferring the traditional
environment of education from a university or school and others to a multigeographically separate environment, which is A modern phenomenon of
education that has evolved with the rapid technological development in the
world, and its aim is to give education an opportunity and provide it to
students who cannot obtain it in traditional conditions and almost daily.
Then the problem with this worksheet can be illustrated:
1- What is the new Corona epidemic?
2- What is the impact of the new Corona epidemic on education?
3- What is the definition of distance education? What are its
characteristics?
4- What is the role of distance education in the majority of the problems
of the emerging Corona epidemic?
Keywords: distance education - emerging corona virus.
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املدقدةة
في ظؿ انتشار وباء كورونا المستجد في أرجاء العالـ ككؿ؛ نحف في حاجو لمبحث
عف نمط مف التعميـ يمكنو التعايش مع معطيات وظروؼ ىذا الوباء ،سواء كاف ىذا النمط
مف التعميـ مستجد أو قائـ ومطبؽ بالفعؿ الميـ ىو توافقو مع ىذا الوباء.
رقما قياسيًّا لألطفاؿ والشباب
ففقد ذكر تقرير لػ"اليونسكو" أف "انتشار الفيروس سجؿ ً
بمدا
الذي انقطعوا عف الذىاب إلى المدرسة أو الجامعة .وحتى تاريخ  67مارس ،أعمف ً ;6

في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرؽ األوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية عف إغالؽ

بمدا المدارس في جميع أنحائو،
المدارس والجامعات ،أو قاـ بتنفيذ اإلغالؽ؛ إذ أغمؽ >ً 8

بمدا إضافيًّا بإغالؽ المدارس
مما أثر عمى أكثر مف  976.9مميوف طفؿ وشاب ،كما قاـ ً 69
في بعض المناطؽ لمنع انتشار الفيروس أو الحتوائو .واذا ما لجأت ىذه البمداف إلى إغالؽ
المدارس والجامعات عمى الصعيد الوطني ،فسيضطرب تعميـ أكثر مف  :55مميوف طفؿ

وشاب آخريف(.)6

وسيؤدي التأخر في بدء العاـ الدراسي أو انقطاعو (بحسب مكاف المعيشة في نصؼ
الكرة الشمالي أو الجنوبي) إلى حدوث اضطراب كامؿ في حياة العديد مف األطفاؿ ،وأىالييـ،
ومعممييـ .وىناؾ الكثير مما يمكف عممو لمحد مف ىذه اآلثار عمى األقؿ ،وذلؾ مف خالؿ

استراتيجيات التعمُّـ عف بعد .وتعد البمداف األكثر ثراء أفضؿ استعداداً لالنتقاؿ إلى
استراتيجيات التعمُّـ عبر اإلنترنت ،واف صاحب األمر قدر كبير مف الجيد والتحديات التي
تواجو المعمميف وأولياء األمور .ولكف األوضاع في كؿ مف البمداف متوسطة الدخؿ واألفقر
ليست عمى شاكمة واحدة ،واذا لـ نتصرؼ عمى النحو المناسب ،فإف ذلؾ االنعداـ في تكافؤ
الفرص – الذي يبمغ حداً مروعاً وغير مقبوؿ باألساس – سيزداد تفاقماً .فالعديد مف األطفاؿ
ال يممكوف مكتباً لمدراسة ،وال كتباً ،فضالً عف صعوبة اتصاليـ باإلنترنت أو عدـ امتالكيـ

لمحواسيب المحمولة في المنزؿ ،بؿ ى ناؾ منيـ مف ال يجد أي مساندة مف آبائيـ عمى النحو
المأموؿ ،في حيف يحظى آخروف بكؿ ما سبؽ .لذا يتعيف عمينا تفادي اتساع ىذه الفوارؽ

في الفرص – أو تقميميا ما أمكننا إلى ذلؾ سبيالً – وتجنب ازدياد اآلثار السمبية عمى تعمُّـ

األطفاؿ (.)7
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ومف ثـ فإف استخداـ نمط التعميـ عف بعد يعتبر أحد الوسائؿ الناجحة في التعامؿ مع
عممية الفصؿ بيف المتعمّـ والمعمّـ
اشكاليات التعميـ الناتجة عف جائحة كورونا ،حيث ىو
ّ
التقميدية لمتعميـ مف جامعة أو مدرسة وغيره إلى بيئة
والكتاب في بيئة التعميـ ،ونقؿ البيئة
ّ
افياً ،وىو ظاىرة حديثة لمتعميـ تطورت مع التطور التكنولوجي المتسارع
متعددة ومنفصمة جغر ّ

ٍ
لطالب ال يستطيعوف الحصوؿ عميو في
في العالـ ،واليدؼ منو إعطاء فرصة التعميـ وتوفيرىا
ٍ
.
ظروؼ تقميدية ودو ٍاـ شبو يومي(.)8
ومف ثـ يمكف أف تضح مشكمة ورقة العمؿ ىذه :
-6ما ىو وباء كورونا المستجد؟
 -7ما تأثير وباء كورونا المستجد عمي التعميـ؟
 -8ما تعريؼ التعميـ عف بعد؟ وما خصائصو؟
 -9ما دور التعميـ عف بعد في جؿ إشكاليات وباء كورونا المستجد؟

أو ًال تعريف وباء كورونا املستجد
فيروسات كورونا ىي ساللة واسعة مف الفيروسات التي قد تسبب المرض لمحيواف
واإلنساف .ومف المعروؼ أف عدداً مف فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية

تتراوح حدتيا مف نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثؿ متالزمة الشرؽ األوسط

التنفسية (ميرس) والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) .ويسبب فيروس كورونا

المكتشؼ مؤخ ارً مرض كوفيد>.)9( 6
ُ

ثاني ًا تأثري وباء كورونا املستجد على التعليم
- 1تأثري وباء كورونا املستجد علي املتعلمني
يشيد العالـ حالياً حدثاً جمالً قد ييدد التعميـ بأزمة ىائمة ربما كانت ىي األخطر في

الوقت المعاصر؛ فقد تسببت جائحة فيروس كورونا في انقطاع أكثر مف ; 6.مميار متعمـ
عف التعميـ في  6;6بمد أي ما يقرب مف  %=5مف المتعمميف الممتحقيف بالتعميـ عمى
مستوى العالـ،

وجاء ذلؾ في وقت نعاني فيو بالفعؿ مف أزمة تعميمية عالمية ،تيدد

المتعمميف في المدارس ،لكنيـ ال يتمقوف فييا الميارات األساسية التي يحتاجونيا في الحياة
العممية .ويظير مؤشر البنؾ الدولي عف فقر التعميـ أو نسبة الطالب الذيف ال يستطيعوف
القراءة أو الفيـ في سف العاشرة – أف نسبة ىؤالء األطفاؿ قد بمغت في البمداف منخفضة
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ومتوسطة الدخؿ قبيؿ تفشي الفيروس  .%:8واذا لـ نبادر إلى التصرؼ ،فقد تفضي ىذه
الجائحة إلى ازدياد تمؾ النتي جة ولكف ما ىي اآلثار المباشرة التي تعود عمى المتعمميف ،والتي
تثير لدينا القمؽ في ىذه المرحمة مف األزمة :خسائر التعمّـ ، .زيادة معدالت التسرب مف

الدراسة  ،عدـ حصوؿ المتعمميف عمى أىـ وجبة غذائية في اليوـ .واألكثر مف ذلؾ ،انعداـ
المساواة في النظـ التعميمية ،الذي يعاني منو معظـ البمداف ،وال شؾ أف تمؾ اآلثار السمبية

ستصيب المتعمميف الفقراء أكثر مف غيرىـ؛ وكأف المصائب ال تأتييـ فرادى (.):

- 2تأثري وباء كورونا املستجد علي نظام االةتحانات
أثر فيروس كورونا المستجد عمى نظاـ االمتحانات سواء في مصر بشكؿ خاص أو
في العالـ بشكؿ عاـ عمى توقيتات عقد االمتحانات حسب ما كانت تستيدفو كؿ دولة ،فقد أثر
ىذا الفيروس عمى جميورية مصر العربية بشكؿ خاص في نظاـ االمتحانات حيث أقرت وزارة
التربية والتعميـ ووزارة التعميـ العالي بإلغاء نظاـ االمتحانات في سنوات النقؿ؛ وتـ استبداليا
باألبحاث عمي يتـ تقديميا بصورة الكترونية ،كما تـ تأجيؿ أوقات عقد امتحانات الشيادات
العامة إلي وقت متأخر عف موعدىا الطبيعي ،كما تـ التخطيط ليذه االمتحانات بشكؿ معيف
يتـ مف خاللو توفير مجموعة ضمانات تكفؿ لمطالب األمف والسالمة اثناء عقدىا.
وىذا ما اشار اليو وزير التربية والتعميـ مف أف امتحانات نياية العاـ الدراسي في
موعدىا كما ىو معمف لمدبمومات الفنية والثانوية العامة مع اتخاذ كافة االحتياطات والتدابير
الالزمة لوقاية الطالب داخؿ المجاف بالتعاوف مع أجيزة الدولة المختمفة ،أما عف امتحانات
الصؼ األوؿ والثاني الثانوي سوؼ تعقد ليـ اختبارات اإللكترونية مف دوف درجات ويؤديو
الطالب مف المنزؿ ،وبالنسبة لمصؼ الثالث االبتدائي حتى الصؼ الثاني االعدادي سوؼ يقدـ
التالميذ بحث عمى المنصة االلكترونية وسيكوف متاحاً لمطالب التواصؿ مع المعمـ لمساعدتو

في تنفيذ البحث

(; )

.

وىذا ما قرره أيضا وزير التعميـ العالي المصري ،حيث تقرر الغاء االمتحانات لسنوات
النقؿ بالكميات واستبداليا بأبحاث الكترونية تقدـ عف طريؽ المنصة االلكترونية لمجامعات،
.

وت قرر عقد امتحانات لمفرؽ النيائية فقط.
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ومف ثـ فقد أثر ىذا الفيروس بشكؿ كبير عمى نظاـ االمتحانات وأصبح التعميـ عف
بعد ىو الحؿ ليذه االشكالية ،فالمنصات التعميمية وتأدية االمتحاف مف المنزؿ ىذا ىو التعميـ
.

عف بعد

- 3تأثري وباء كورونا املستجد علي املهايج الدراسية
اعتمدت وزارة التربية والتعميـ المصرية عمى تدريس المناىج مف خالؿ التعميـ عف
بعد مف خالؿ المنصة االلكترونية الستكماؿ المناىج الدراسية لممتعمميف باإلضافة إلي بنؾ
المعرفة والمكتبة االلكترونية ،وذلؾ لمساعدة ما يقرب مف  77مميوف طالب عمى التعمـ،
وكذلؾ وزارة التعميـ العالي اعتمدت عمي التدريس مف خالؿ المحاضرات االلكترونية التي يتـ
رفعا عمى المنصة االلكترونية بكؿ جامعة ،وذلؾ بعد تأثير جائحة كورونا عمى النظاـ
التعميمي.

ثالجاً تعريف التعليم عو بعد و خصائصه
ىو نقؿ التعمـ لممتعمـ في مكاف اقامتو أو عممو بدال مف انتقاؿ المتعمـ إلى المؤسسة
التعميمية ذاتيا ،وعمى ىذا األساس يتمكف المتعمـ أف يزاوج بيف التعمـ والعمؿ إف أراد ذلؾ وأف
يكيؼ المنيج الدراسي وسرعة التقدـ في المادة الدراسية بما يتفؽ واألوضاع والظروؼ

الخاصة بو(<).

كما يعرؼ بأنو التعميـ الذي يتميز بعدـ التواصؿ المباشر الكمي بيف الييئة التدريسية
والمتعمميف ،حيث يتـ تقديـ المادة التعميمية مف خالؿ الشبكة المحمية أو العالمية (االنترنت)

مف خالؿ استخداـ تقنية التعميـ واالتصاؿ (=).

مما سبؽ عرضو مف توضيح لتعريؼ التعميـ عف بعد يتضح تناسبو مع الظروؼ
الطارئة والناجمة عف فيروس كورونا المستجد ،حيث يوفر ىذا النوع مف التعميـ التباعد
االجتماعي المطموب ،كما أنو يوفر الضمانات الالزـ توافرىا مع ذلؾ الفيروس.

*خصائ التعليم عو بعد
يتصؼ التعميـ عف بعد بعدة خصائص مف أىميا ما يأتي
-6

(> )

:

تباعد بيف المتعمـ والمعمـ في عممية التدريس مف حيث الزماف والمكاف او كالىما معا
مما يؤدي الى تحرير الدارسيف مف قيود المكاف والزماف مقارنة بنظـ التعميـ المعتادة
حيث تتـ المواجية وجيا لوجو بيف المتعمـ والمعمـ .
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-7

استخداـ وسائط اتصاؿ متعددة تعتمد عمى المواد المطبوعة والمسموعة والمرئية
وغيرىا مف وسائط تكنولوجية متقدمة مثؿ الحاسبات والبريد اإللكتروني واالنترنت وذلؾ
لمربط بيف المتعمـ والمعمـ ونقؿ المادة التعميمية .

-8

وجود مؤسسو تعميميو معينو مسؤولو عف عممية التعميـ والتعمـ عف بعد خاصة
بالنسبة لتخطيط البرامج واعداد المواد التعميمية واالدارة وعمميات التقويـ والمتابعة .

-9

وجود اتصاؿ ثنائي االتجاه بيف المؤسسة التعميمية والمتعمـ لمساعدتو عمى االستفادة
مف البرامج او الدخوؿ في حوار مع المعمـ وزمالئو مف الدارسيف االخريف بما يمكف
المتعمـ مف المشاركة اإليجابية في برامج التعميـ التي يحتجيا.

-:

إمكانية عقد لقاءات دورية بيف دارسيف وبيف المشرفيف ومنسقي المواد التعميمية
لتحقيؽ أىداؼ تعميميو واجتماعية .

;-

خصوصية عممية التعميـ والتعمـ حيث تعتمد عمى ارتباط التعمـ بحاجة المتعمـ ودوافعو
بما يتناسب مع قدراتو وذكاءات كؿ دارس .

<-

حرية المتعمـ في اختيار الوقت المناسب لمتسجيؿ واختيار البرامج التعميمية ودخوؿ
االمتحاف والتخرج بما يناسب ظروفو الشخصية بدرجة تفوؽ قرينة فى التعميـ النظامي
التقميدي حيث يتقيد الطالب بموائح ونظـ موضوعو .

= -االعتماد عمى اعداد المواد التعميمية مسبقا وفؽ معايير معينة تتفؽ مع طبيعة التعميـ
عف بعد وانتاج ىذه المواد التعميمية في صورة برامج تمفزيونيو واذاعية وشرائط فيديو
واقراص مدمجة وحقائؽ تعميمية وغيرىا مما يكفؿ انتاجيا عمى مستوى عاؿ مف الجودة
والكفاءة .
ويشير أخريف إلى مجموعة اخرى مف الخصائص لمتعميـ عف بعد ،ىى:
بما أف التعمـ عف بعد نظاـ تربوي مرف يتميز عف أنظمة التعمـ االعتيادية(المتبعة)،
ويسعى إلى توزيع التعمـ في الزماف والمكاني وتشجيع التعمـ الذاتي ،فضال" عف مساعدة الفرد
عمى اختيار طريقو بحرية ،وليذا فاف ىناؾ عدة خصائص تميز التعمـ عف بعد عف غيرىا مف
النظـ أو أساليب التعمـ األخرى ،ومف أىـ ىذه الخصائص ىي:
 توفير عممية نقؿ المعمـ والطالب إلى الجامعة أو المعيد ،ألف ىذا النوع مف التعميـ اليشترط التقاء المعمـ والمتعمـ وجياً لوجو.
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 التغمب عمى مشكمة الزماف والمكاف ،وذلؾ الف استخداـ األساليب التعميمية ،والتقنياتوالنصوص المكتوبة ممكف أف تتـ في المكاف والزماف الذي يتواجد فيو المتعمموف ،وفي
الوقت الذي يجب عمى المتعمـ أف يتفرغ لمتعمـ.
تحقيؽ التكامؿ بيف نظامي الفصوؿ الدراسية وبيف نظاـ الساعات المعتمدة بالصورة التيتحقؽ مزايا النظاميف وتالفي أكبر قدر مف السمبيات.
 اتفاؽ التعمـ عف بعد مع النظاـ االعتيادي (المتبع) مف حيث مضموف المادة العمميةواألىداؼ ،واف اختمؼ في االستراتيجيات والظروؼ الخاصة بالمتعمميف.
 إف ىذا النوع مف التعمـ يمكف تطويره بدوف قيود مفروضة مف بعض الجيات التي يمكف أفتفرض قيود عمى األنظمة االعتيادية.
مما سبؽ عرضو مف خصائص لمتعميـ عف بعد تتضح خصائص ىذا النوع مف التعميـ
واتفاقو ومناسبتو لمظروؼ التي ظيرت بسبب جائحة فيروس كورونا ،وامكانياتو وقدراتو في
حؿ اإلشكاليات الناجمة عنو في النظاـ التعميمي.

رابع ًا دور التعليم عو بعد يف جل إشكاليات وباء كورونا املستجد
 - 1دور التعليم عو بعد يف حل االشكاليات اخلاصة باملتعلم
جديدا في كؿ المجاالت ،ومف ضمنيا مجاؿ التربية والتعميـ،
اقعا
ً
فرض الحجر الصحي و ً
الذي أصبح فيو التعميـ عف بعد ىو البديؿ الوحيد والممكف لمتعميـ الحضوري في الفصوؿ
الدراسية ،وسواء كاف التعميـ حضوريًّا أو عف بعد ،فإف خصائص العصر الحديث المتمثمة في
التطور الكبير في مجاؿ المعرفة والثورة المعموماتية فرضت عمينا ضرورة تمكيف المتعمميف مف
اعتمادا عمى الذات ،لكف التعميـ عف بعد
ميارات التعمـ الذاتي؛ مف أجؿ االستفادة مف المعرفة
ً
وناجح ا إذا لـ يتـ التركيز عمى تطوير ميارات التعمـ الذاتي لممتعمميف،
فعاال
يصعب أف يكوف ً
ً
وتعميـ المتعمـ كيؼ يتعمـ يعني :أف نجعؿ مف التعمـ الذاتي آلية في حياتو بصفتو الطريؽ

المؤدي إلى استيعاب معطيات العصر ،والتفاعؿ معيا ،والمساىمة في بنائيا ،وال يتأتى ذلؾ
إال بجعؿ المتعمميف قادريف عمى اتخاذ القرار ،وحؿ المشكالت ،بما فييا تحمؿ مسؤولية
نظر لما يقتضيو مف مجيود ذاتي يبذلو المتعمـ ،سواء
تعمميـ ،وىذا ما يوفره التعمـ عف بعد؛ ًا
تعمؽ األمر بميارات تفعيؿ البرامج والتطبيقات المعموماتية ،أو ولوج منصات التعميـ عف بعد؛
مثؿ ، brainly، quizlet، Udemy، zoom meeting،: google classroomأو
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تطبيقات واتساب ،فيسبوؾ ،وغيرىا ،أو تعمؽ األمر بتحمؿ المسؤولية في فيـ ما يتـ بثو عبر
تمؾ البرامج والتطبيقات المعموماتية أو المنصات ،أو تعمؽ األمر بما يبذلو المتعمـ مف مجيود

لالشتغاؿ بأنشطة التطبيؽ بذاتو بعد متابعة الدرس(.)65

ومف ثـ فإف التعميـ عف بعد قد حؿ بشكؿ كبير مجموعة مف االشكاليات التي
وضعت أماـ التعميـ نتيجة فيروس كورونا المستجد ،وذلؾ عف طريؽ تحقيؽ وتوفير التعميـ
عف بعد دوف الحاجة لوجود المتعمـ داخؿ قاعات الدراسة.

 - 2دور التعليم عو بعد يف حل االشكاليات اخلاصة باالةتحانات
خالؿ األياـ الماضية شيدت أزمة انتشار فيروس كورونا تسارعاً وتصعيداً مختمفيف عما

كاف عميو الوضع منذ بداية األزمة .فقررت الكثير مف الحكومات إغالؽ المدارس واالستمرار
بتجربة التعميـ عف بعد والغاء االمتحانات لمطمبة .وعمى إثر ىذه الق اررات اتخذت مجالس
االمتحانات الدولية المختمفة ق اررات صعبة بإلغاء العديد مف االمتحانات الدولية أو المحمية
وخاصة في صفوؼ النقؿ

(. )66

فالنسبة المتحانات طالب الصؼ األوؿ والثاني الثانوي فقد تقرر أف يؤديو الطالب
مف المنزؿ ،كما سيتـ إجراء اختبار تجريبي بدوف درجات) لطالب الصؼ األوؿ والثاني
الثانوي في نفس التوقيت ،كبروفة أخيرة لتجييز الطالب الختبار نياية العاـ ،وذلؾ مف خالؿ
أجيزة التابمت والتصحيح يكوف الكترونياً ،كما سيتـ الغاء امتحانات التالميذ مف الصؼ الثالث
االبتدائي إلى الثالث اإلعدادي ،واستبداليا بأبحاث تقدـ عف طريؽ المنصة االلكترونية .

كؿ ذلؾ جاء نتيجة االشكاليات التي تركيا فيروس كورونا عمى التعميـ ،وجاء التعميـ
عف بعد لمم ساىمة في حميا ،فطريقة االمتحانات مف المنزؿ عف طريؽ التابمت ،وطريقة
تقديـ االبحاث عمى المنصة التعميمية وامكانية مشاركة المعمميف فييا لمرد عمى استفسارات
الطالب كؿ ذلؾ كاف إحدى صور التعميـ عف بعد.
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 - 3دور التعليم عو بعد يف حل االشكاليات اخلاصة باملهايج الدراسية
قامت كؿ مف وزارة التربية والتعميـ ووزارة التعميـ العالي بتصميـ منصات تعميمية يمكف
مف خالليا تدريس المقررات الدراسية ،كما يمكف لممعمميف وأعضاء ىيئة التدريس التفاعؿ
معيـ ،وىذا ما تـ بالفعؿ منذ انتياء الدراسة في شير مارس  ،7575حيث قامت كؿ مف
وزارة التربية والتعميـ ووزارة التعميـ العالي باستقباؿ الحصص الدراسية والمحاضرات عمى تمؾ
المنصات ،كما قامت وزارة التربية والتعميـ بحذؼ المناىج الدراسية التي كاف مف المقرر
تدريسيا بعد ىذا التاريخ ،ومف خالؿ تمؾ المنصات يمكف لمطالب أف يشعروا كأنيـ داخؿ
الفصوؿ الدراسية تماماً.

وىذه المنصات صورة مف صور التعميـ عف بعد ،وبذلؾ يكوف ىذا النموذج التعميمي

استطاع أف يحؿ االشكاليات التي ظيرت نتيجة وجود فيروس كورونا.
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