
	  

	  

	  

2030"وواايیز" يیكشف عن نتائج ااستطالعهھا حولل مستقبل االمدااررسس في عامم  	  

 كشف مؤتمر االقمة االعالمي لإلبتكارر في االتعليیم (وواايیز)٬، االمباددررةة االعالميیة االراائدةة في ددعم ااإلبتكارر وواالتعاوونن في مجالل االتعليیم٬، : 2014 آآكتوبر ٣۳٠۰ االدووحة٬، قطر٬،
 .2030عامم  االيیومم عن نتائج ااإلستطالعع االذيي أأجرااهه بيین أأووساطط خبرااء مجتمع "وواايیز" االعالمي لإلططالعع على ووجهھاتت نظرهھھھم حولل ما ستبدوو عليیهھ االمدااررسس في

ووتمت ددعوةة خمس شخصيیاتت رراائدةة في مجالل االتعليیم للتعليیق على االنتائج ووتقديیم تحليیالتهھم. 	  

ً من االقضايیا االمتعلقة بآفاقق االتعليیم عبر ططرحهھ لمجموعة من ااألسئلة٬، من ضمنهھا "هھھھل أأصبح االمعلمونن ووسيیلة تعليیم  قديیمة؟"٬، وو"هھھھل ووتناوولل ااإلستطالعع بعضا
قليیديیة؟"٬، وو"هھھھل سيیكونن هھھھناكك لغة عالميیة ووااحدةة للتعليیم؟"٬، وو"هھھھل يینبغي على االمدااررسس أأنن تركز على االمهھاررااتت سيیحل محتوىى ااإلنترنت محل االمدااررسس االت

.االشخصيیة أأكثر من االمعرفة ااألكادديیميیة؟"٬، وو"هھھھل ستصبح االشهھاددااتت االممنوحة من قبل االشركاتت االخاصة معاددلة للشهھاددااتت ااألكادديیميیة االرسميیة؟" 	  

قعاتت بخضوعع أأنظمة االتعليیم إإلى تغيیيیرااتت كبيیرةة ستجعل من االمدااررسس بيیئاتت تفاعليیة تسهھم فيیهھا ااإلبتكاررااتت االتكنولوجيیة ووقد كشفت االنتائج االرئيیسيیة عن تو
وواالمناهھھھج االدررااسيیة االمتطوررةة في إإحدااثث تحولل جذرريي في ددوورر االمعلميین ووإإعاددةة تشكيیل مشهھد االتعلم. 	  

% على أأنهھم 93أأهھھھميیة ااإلبتكارر كجزء ال يیتجزأأ من مستقبل االتعليیم. ووأأجمع غالبيیة االخبرااء بنسبة  كما بداا ووااضحاً في االدررااسة أأنن هھھھناكك تواافقاً قويیاً في ااآلررااء حولل
يیفضلونن االمدااررسس االتي تطبق أأساليیب مبتكرةة ترتكز على منهھجيیاتت تعليیم حديیثة ووووسائل خالقة. 	  

فرةة عبر ااإلنترنت وواالتقنيیاتت بدعم االتوااصل وواالحواارر ووتباددلل وويیتوقع خبرااء مجتمع "وواايیز" أأنن تتطورر االمدااررسس إإلى شبكاتت للتعلم٬، حيیث ستعمل االمواارردد االمتو
% يیعتقدوونن أأنن توفيیر االمحتوىى 43االمعاررفف بيین ااألقراانن٬، مما سيیسهھل ااإلنتقالل إإلى نموذذجج االتعلم االمشتركك. ووأأظظهھر ااإلستطالعع أأنن قراابة نصف االخبرااء بنسبة 

تشكل االمدااررسس االتقليیديیة االمصدرر ااألساسي للمعرفة.% فقط أأنن 29سيیتم في االغالب عن ططريیق منصاتت ااإلنترنت٬، في حيین ااعتبر  	  

% منهھم يیعتقدوونن أأنن االمهھاررااتت االشخصيیة وواالتفاعليیة 75هھھھذاا ووقد شددد االخبرااء على أأنن ااإلبتكارر يیأخذ أأشكاالً عديیدةة٬، ووال يیقتصر فقط على االتكنولوجيیا. كما أأنن 
ااألكادديیميیة ستبقى مصدررااً معرفيیاً قيیماً للمتعلميین. % منهھم أأنن االمعرفة٬42، بيینما يیرىى 2030ستشكل ااألصولل ااألكثر قيیمة في عامم  	  

ً ليیعكس ااإلحتيیاجاتت االفردديیة للطالبب٬، فضالً عن توقعاتت أأخرىى باررززةة في 83ووفي سيیاقق متصل٬، توقع  % من االخبرااء أأنن يیصبح االمحتوىى أأكثر تخصيیصا
فق االخبرااء أأيیضاً على أأنن االوجودد االمادديي وواالتفاعل االبشريي سيیبقى شكالً من ااإلستطالعع بتطورر ددوورر االمعلم ليیصبح ووسيیطاً مساعدااً للتعلم بدالً من محاضرااً. كما اات

أأشكالل االتعليیم االتي ال يیمكن ااالستغناء عنهھا في االمستقبل. 	  

ً في ووجهھاتت االنظر حولل قضيیة االشهھاددااتت وواالتقيیيیم٬، حيیث قالل  ً ووااضحا كيیزةة % أأنن االشهھاددااتت ااألكادديیميیة ستبقى االر39وومن ناحيیة أأخرىى٬، شهھد ااإلستطالعع تبايینا
%) االذيین يیروونن أأنن االشهھاددتت ااالحتراافيیة االخاصة االتي تقيیّم قدررااتت عديیدةة مثل ااإلددااررةة وواالتعاوونن 37ااألكثر أأهھھھميیة في عمليیاتت االتقيیيیم٬، بخالفف ثلث االمستطلعيین (

ووااإلبدااعع٬، ستلعب ددووررااً أأكثر أأهھھھميیة. 	  

من خبرااء مجتمع "وواايیز" االعالمي٬، االذيي يیضم  ٬645، ووشمل 2014يیو يیون 30إإلى  3" أأجريي على مداارر فترةة اامتدتت من 2030وويیذكر أأنن "إإستطالعع مدااررسس عامم 
بمشارركة  2014نوفمبر  6إإلى  ٬4، االذيي سيیعقد في االعاصمة االقطريیة االدووحة٬، من 2014أألف عضو. ووتم نشر نتائج ااإلستطالعع قبل مؤتمر "وواايیز"  15أأكثر من 
تعلّمعضو من مجتمع "وواايیز" لمناقشة موضوعع   " 1500 تخيیّل - ".في االتعليیم بدااععااإلمن أأجل  اابتكر: - 	  

اابط ااإللكترووني لمعرفة االمزيید من االتفاصيیل حولل أأبرزز نتائج ااإلستطالعع ووتعليیقاتت االخبرااء االراائديین٬، يیرجى ااإلططالعع على االملخص االتنفيیذيي االمرفق على االر

qatar.org/school2030-http://www.wise. 	  

	  


