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تأ�ر أكثر من 776.7 مليون 
طفل �إغالق المدارس في 
مختلف أنحاء العالم بسبب 

تفشي كوفيد- 19.

أمام دولة اإلما�ات فرصة أن 
تصبح مركً�ا إقليمًيا للتعلم عن 

بعد في المنطقة.
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الملخـــص

تمثل التقنيات التعليمية سوًقا 
متنامية، ويشهد العالم ازدياًدا في 

التعلم عن بعد.
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التعليم أحد القطاعات التي تطلبت ا�خاذ إج�اءات س��عة استجابة 
لتفشي كوفيد-19 فخضع لتغي�ات مفاجئة، إذ ُأغلقت المدارس 

والجامعات بسبب جائحة كو�ونا، واضطرت المؤسسات التعليمية إلى 
توفير منصات التعلم عن بعد للطالب من أجل متابعة العملية 

التعليمية. وعلى الصعيد العالمي، أفادت منظمة اليونسكو بأن 
776.7 مليون طفل تأ��وا �إغالق المدارس وذلك حتى تا��خ 16 

مارس/آذار الجاري.1 وعلى الرغم من أن بعض الطالب قد ال يمانعون 
في «االست�احة» قليًال من التعليم على المدى القصير، ي��د آخ�ون 

االستم�ار في د�استهم عن بعد حتى ال يتباطأ تقدمهم المدرسي.

ِخذت إج�اءات في مختلف دول العالم لتسهيل هذه العملية  وا�ُّ
اال�تقالية على الطالب وأسرهم. وطورت منظمة اليونسكو صفحًة 

على موقعها على اإل�ترنت قدمت فيها مجموعة من الحلول التعليمية 
والمنصات التي تساعد األسر والمعلمين والمدارس على تعليم الطالب 
عن بعد وتوفر الرعاية االجتماعية والتفاعل خالل فترة إغالق المدارس.2  

ومنحت منصات أخرى، مثل كورسي�ا الجامعات في الدول المتأ�رة 
بجائحة كو�ونا إمكانية استخدام محتويا�ها مجاًنا.3 وعلى الصعيد 

المحلي، أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البش��ة منصة «دبي صف 
واحد» لتكون مصدً�ا يدعم مجتمع التعليم في الحصول على أقصى 

فائدة من التعلم عن بعد.4

1  https://www.ft.com/content/879ba44b-fa164-a9d-afa4-f7f4e149edec
2  https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions
3  https://www.coursera.org/coronavirus
4  inthistogether.khda.gov.ae
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كانت دولة اإلما�ات، وغيرها من الدول، تخطط لتغ�ي�ات في مجال 
التعليم خالل األعوام المنصرمة، لكن تفشي الفي�وس سّ�ع من 

تحرك السلطات المعنية التخاذ العديد من الخطوات الس��عة نحو 
المستقبل الذي كانت تخطط للوصول إليه تد��جًيا في مدة أطول، 

إذ علقت مؤسسات التعليم العالي جميع األنشطة التعليمية في 
حرمها، ولجأت إلى التعليم عن بعد بهدف حماية طالبها من خطر 

اإلصابة بالفي�وس. ويستغ�ق تغ�ير كهذا عادًة أعواًما من التخطيط 
في الظ�وف العادية، باإلضافة إلى أنه يتطلب وضع نماذج أولية 

وا�خاذ خطوات أخرى قبل تط�يق تلك الخطط.

وبحثت الحكومات عن ط�ق مبتكرة لضمان سالسة اال�تقال إلى 
التعلم من المن�ل خالل أيام معدودة، لض�ورة تط�يق التعليم 

المدرسي ولمحاولة الحفاظ على ال�وتين الط�يعي لألطفال.5  
وتمثل هذه المرحلة مش�وًعا تج���ًيا يقدم للحكومات فرصة تسخير 

خبرتها فيه لتطو�ر منصات للتعلم عن بعد على المدى الطو�ل. 
و�تيجًة ال�تشار التعلم الفردي، من المرجح أن تصبح األنظمة أكثر 

تخصيًصا، وتركز على االحتياجات واالهتمامات المحددة لكل طالب.

الفـــرصـــة
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5  https://www.arabnews.com/node/1640651  
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6  https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-education-go-viral#survey-answer
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التخطيط
للمستقبل
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قيمة سوق تقنيات
التعليم في الهند

$2 
مليار

9.6
مليــــون
مستخدم

ستوضع إرشادات ولوائح ومنصات جديدة الستيعاب الطلب 
المرتفع على التعلم عن بعد. ومن الواضح أن الشركات الناشئة 

في مجال تقنيات التعليم تستفيد من الوضع الحالي، �تيجًة 
لتوجه أعداد ك�يرة من الطالب إلى التعلم عن بعد خالل هذه 

الفترة. فمثًال ُيتوقع أن تبلغ قيمة سوق تقنيات التعليم في 
الهند نحو ملياري دوالر بحلول العام 2021، فهي تضم أكثر من 

9.6 مليون مستخدم لتلك التقنيات.6

على المدى القصير 
(خالل تفشي كوفيد- 19)
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التخطيط
للمستقبل

.1
قد تبدأ الهيئات التنظيمية في قطاع التعليم �إج�اء تغ�ي�ات تحولية 
عدة في التعليم التقليدي، وتطو�ر حلول مبتكرة مثل تد��ب اآلباء 
واألمهات على التد��س، لتغ�ير األنظمة بصورة استباقية بدًال من 

االستجابة للظ�وف غير المتوقعة.

.2
عندما يصبح التعلم خا�ج الفصول الد�اسية أكثر ا�تشاً�ا، ستزداد 

مشاركة الطالب وأسرهم في تصميم أدوات التعلم ومناهج التد��س.

.3
س�تغير الرسوم المستحقة للمدارس ومطوري الب�امج ومقدمي 

المناهج الد�اسية عن بعد كثيً�ا، خاصة في النظم التعليمية التي تدفع 
فيها األسر الرسوم المدرسية. وقد تحتاج المدارس إلى مساحة أقل 

حين تستخدم أفواج الطالب م�افق المدرسة بنظام التناوب.

.4
سينطلق نقاش عالمي لالعت�اف بجدارة التعليم عن بعد والمؤهالت 

التي يمكن اكتسابها وتعلمها باستخدام منصات التعليم على اإل�ترنت.

من المدى القصير إلى الطو�ل
(ما بعد في�وس كوفيد- 19)
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