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إغنــاًء لمضاميــن المبــادرة الشــاملة »بيــت اإليسيســكو الرقمــي«، التــي أطلقتهــا 
 لجهود 

ً
منظمــة العالــم اإلســامي للتربيــة والعلوم والثقافة )إيسيســكو(، دعما

 فــي 
ً
ــد- 19(، وإســهاما ــا )كوڤي ــي فــي مواجهــة جائحــة كورون المجتمــع الدول

ضمــان اســتمرارية العمليــة التربويــة والتعليمية، بعد إغاق المــدارس والجامعات 
 للطــاب والتربوييــن فــي القطــاع 

ً
ــي حالّيــا

ّ
ومؤسســات التكويــن، واالعتمــاد الكل

التعليمــي علــى وســائل التعلــم اإللكترونــي والتلفــزي فــي المنــازل، 

ــم عــن بعــد فــي زمــن 
ّ
طلــق المنظمــة محاضــرات اإليسيســكو التربويــة: »التعل

ُ
 ت

كوڤيــد- 19« لتعزيــز دور التعلــم عبــر اإلنترنــت واســتعمال المــوارد والخدمــات 
الرقميــة المفتوحــة مــن أجــل ضمــان اســتمرارية العمليــة التعليميــة والتعلميــة.

ــق كحــّد  ــة، مــّدة كلٍّ منهــا خمــس دقائ ــح هــذه سلســلة فيديوهــات تربوي وتتي
أقصــى، لمداخــاِت خبــراَء مــن تخّصصــات تربويــة متنّوعــة ودول مختلفــة، حــول 
االســتخدامات األنجــع لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت للمســاهمة فــي 

ــة وتحســين جودتهــا. ــة والتعليمي ــة التربوي اســتمرارية العملي

المجاالت اإلطار العام

األهداف

المساهمة 
في تأمين استمرارية 

التعليم

نشر 
المعرفة والثقافة الرقمية 

وإتاحتها للجميع 

تشجيع
 المبادرات الخاصة بالتعلم 

عبر اإلنترنت وتقاسمها

01
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04

م اإللكتروني 
ّ
التعل

في المنظومة 
التربوية

التكنولوجيا لتعليم 
الكبار ومحو األمية 

التكنولوجيا في 
التعليم األصيل

المواطنة الرقمية 
واألمن السيبراني

المحاضرون
أساتذة جامعيون؛

مسؤولون تربويون؛

خبراء في مجال علوم التربية والتكنولوجيا التربوية؛

باحثون وأكاديميون؛

01

02

03

04

وينتمي المحاضرون إلى دول أعضاء وغير أعضاء

المستفيدون

اع السياسات التربوية
ّ
صن

المسؤولون التربويون

األطر العليا، والمعلمون، 
والتربويون من المجتمع المدني

أولياء الطاب


