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البنية التحتّية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المشاريع التجريبّية للتكنولوجيا التعليمّية

َذ العديد من المبادرات بهدف تزويد المدارس الحكومّية األردنّية مّجانًا باللوح األبيض التفاعلّي. ُنفِّ

 •

•

•

فـي عـام 2012، أبلغـت ٪85 مـن المدارس الحكومية أن لديها شـبكة إنترنـت.]1[ وقد لحق ذلك مبـادرات حكومية كبرى 
لزيـادة سـبل الوصـول إلى اإلنترنت وتعزيز سـرعته فـي المدارس الحكومّيـة، مثل االتفاقّيـة التي أبَرَمْتَهـا َوزارة التربية 

والتعليـم مـَع مـزّود وطنّي لخدمات الهواتـف؛ ُبْغَيَة ربط ُقراَبَة 2700 مدرسـة بشـبكة واحدة.

فـي عـام 2015،  ذَكـَر معّلمـي ٪47 مـن طلبـة الصـفِّ الثامـن أّنهـم لـم يواجهـوا فـي مدارسـهم مشـكلة عـدم كفاية 
مـوارد تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت.]2[

 
ذَكـَر معّلمـي مـا يزيـُد عـن نصـف طلبـة الصـف الثامـن أّن دعـم تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت )مـن ِمثـل صيانـة 

ْل مشـكلًة ٌتْذَكـر أو َشـّكل مشـكلة طفيفـة فقـط.]3[ األجهـزة( لـم ُيَشـكِّ

 •

•

فـي عـام 2017،  بـدأت مبـادرة إدراك بتطويـر منصـة تعليمّيـة جديـدة لمرحلـة ريـاض األطفـال والمرحَلَتْيـن األساسـّية 
والثانوّيـة؛ بهـدِف إنشـاء مكتبـة باللغـة العربيـة للمـوارد التعليمّيـة مفتوحـة المصـادر.

َرْت مبادرة التعليـم األردنّية أكثر من 40 مشـروعًا تجريبّيًا إلدخـال التكنولوجيا التعليمّية  منـذ عـام 2003 حتـى 2017، َطـوَّ
إلـى 180 مدرسـة، ّوَشـِمَل ذلـك نماذج التعلـم 1:1، وعلوم تصميم الروبوتـات )Robotics(، والبرمجـة، والتعلم القائم على 
المشـاريع، وتطبيقـات تعليميـة مختلفـة.]4[ وفـي عـام 2017، ُدِمَجْت مبادرة التعليـم األردنية مع مؤسسـة الملكة رانيا 

بوصفها ذراعًا تنفيذّيًا للمؤسسـة.

الالجئيـن  ألزمـة  اسـتجابة  التعليميـة  التكنولوجيـا  تدخـالت  واختبـار  بتطويـر  الدوليـة  المنظمـات  مـن  العديـد  تقـوم 
الحـرب. أطفـال  الطفـل ومؤسسـة  إنقـاذ  ونـوراد وجمعيـة  ذلـك مشـروع جامعـة وكايـرون  بمـا فـي  السـوريين، 



مون وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعلِّ

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنزل

المصدر: الطويسي، أ.، العبابنة، ع.، وأبو  لبيدة، خ. )2015(. المالحظة الصفّية

نسبة المعّلمين الذكور نسبة المعّلمات اإلناث
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 •

•

1: اسـتخدام معّلمـي الرياضيـات والعلـوم لتكنولوجيـا المعلومـات  الشـكل 
واالتصـاالت فـي الغـرف الصّفّيـة فـي الصف الخامـس والصف التاسـع والصف 

الحـادي عشـر مرّتبـة بحسـب الجنـس، 2015: ]7[

ُقرابـة ٪30 مـن طلبـة الّصـف الثامـن لديهـم معّلميـن َذَكـروا أنهـم تلقـْوا تدريبـًا علـى دمـج تكنولوجيـا المعلومـات 
التدريسـّية.]5[  األسـاليب  فـي  واالتصـاالت 

َم العديـد من برامـج التدريب على  فـي إطـار مشـروع تطويـر التعليم نحـو اقتصاد المعرفـة في جزَأْيـِه األّول والثانـي، ُقدِّ
المهـارات التربوّيـة المتكاملـة ونظـم تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت، بمـا فـي ذلـك برنامج إنتـل للمعلميـن، الذي 

وصـل عـدُد الملتحقيـن بـه بحلـول عـام 2007 إلى 33 ألـف معلم فـي المـدارس الحكومية.]6[

بإمـكان طلبـة المـدارس الحكومّيـة فـي األردّن الوصـول إلـى مختلـف أنـواع تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي • 
المنـزل؛ حيـث ذَكـَر أكثـر مـن ثالثة أرباع طلبـة تلك المدارس الذيـن يبلغون من العمـر 15 عامًا أنهم يسـتطيعون الوصول 

م الشـكل 2 المزيـد مـن التفاصيل. إلـى حاسـوب محمـول واحـد علـى األقل فـي المنزل. يقـدِّ



المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2015(. مجموعة بيانات مسح المدارس والطلبة الخاصة بالبرنامج الدولي لتقييم الطلبة
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لديهم إنترنت في المنزل

لديهم، على األقل، جهاز حاسوب محمول واحد في المنزل

لديهم، على األقل، هاتف نقال واحد يمكن استخدامه
للوصول إلى اإلنترنت في المنزل

الشـكل 2: تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت المتاحـة أمـام طَلَبـة المدارس 
الحكوميـة البالغيـن مـن العمر 15 عامـًا فـي األردن، 2015:

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووزارة التربية 
والتعليم

 •

•

•  
•  
•  
•  
•  

حتـى تتمّكـن وزارة التربيـة والتعليـم مـن دعـم التخطيـط واإلدارة التعليمّيـة، أطلقـت الـوزارة فـي عام 2016 بالشـراكة 
مـع منظمـة اليونسـكو نظـام معلومـات إدارة التعليـم المفتوح.

فـي عـام 2014، وافـق وزيـر التربية والتعليم على إطار إسـتراتيجية تكنولوجيـا المعلومات واالتصاالت فـي وزارة التربية 
والتعليـم في األردّن، والتي تشـمل الركائـز الخمس اآلتية: ]8[

البنية التكنولوجيا التحتية  
استخداُم وتوظيف التكنولوجيا التعليمية  

تمكين الموارد البشرّية  
تطويُر نظاِم متابعٍة وتقييم  

تطوير نظام المعلومات اإلدارّية  

مركـز الملكـة رانيـا العبـدهللا لتكنولوجيـا التعليـم والمعلومـات هـو المسـؤول عـن اإلشـراف علـى إدارة وصيانـة 
المـدارس. فـي  التعليميـة  التكنولوجيـا 
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