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 المقدمــة المقدمة 

 فضل الطرق والوسائل لتطوير المؤسسات التعليمية
ٔ
يبحث رواد التربية باستمرار عن ا

 :بهدف 
 

 توفير بيئة تعليمية تفاعلية 
 

 جزب اهتمام الطالب 
 

راء والخبرات 
ٓ
 حثهم على تبادل اال

فضل الوسائل لتوفير البيئة 
ٔ
وتعد شبكة اإلنترنت وما تحويه من وسائل متعددة من ا

دى مما  التعليمية التفاعلية، 
ٔ
 :ظهور مفاهيم عديدة منهاإلى ا

 التعلم عن بعد 

Distance Learning 

 الجامعة اإلفتراضية

Virtual University 

 المدارس

 اإلفتراضية

Virtual  Schools 

 التعلم اإللكـتروني

E-Learning 
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 التعريف بالمنصات اإللكـترونية

 نها
ٔ
ف با نظمة إدارة المحتوى اإللكـتروني بيئة تعليمية تفاعلية تعر�

ٔ
توظف تقنية الويب، وتجمع بين مميزات ا

دوات المطلوبةوت وبين شبكات التواصل اإلجتماعي،
ٔ
دوات ،ضم العديد من الوظائـف واال

ٔ
 : من هذه اال

 

 

داة تستخدم لبناء 
ٔ
(   التفاعليةلكـترونية المناهج اإل ا

 .بالشكل المناسب) عرض  -تصميم  –تبويب  –تجميع 
  

 

ن  توزيع ، واإللكـترونيةاإلختبارات المعلمين من إجراء ُتمّكِ

دوار
ٔ
 .عملتقسيم الطالب إلى مجموعات ، واال

 

 

راء على تساعد 
ٓ
فكار واال

ٔ
بين المعلمين تبادل اال

 .العلميالمحتوى  مشاركةوالطالب، و
 

 

تزويد المستخدمين للموقع التعليمي بالعديد من المعلومات 

خبار واإلعالناتالدورية عند دخولهم مثل 
ٔ
  والنشاطات اال

 .وغيرها

 .عالية جودةذات  مخرجات تعليميةمما يساعد على تحقيق 
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نواع مختلفة والتصحيح التلقائي مما يوفر الجهد خاصية االختبارات اإل 
ٔ
لكـترونية با

 .والمدّرِس والوقت على الطالب

بحاث بين مستخدميهالإمكانية تبادل وإرسال المنصة تيح تُ 
ٔ
 .املفات والواجبات واال

من التواصل عبر الرسائل الخاصة داخل المقرر وكذلك  امستخدميهالمنصة ن مكِّ ت

 .غرف الدردشة

 .ن الطالب من معرفة مستوى تحصيله الدراسيخاصية تمكِّ المنصة يوجد في 

 المنصات اإللكـترونيةمميزات 
خاصة  وكلمة مرورستخدم مسم إإال بالحصول على  منصةللال يمكن الدخول 

ستاذ، المنصةعلى كالمشرف  توجد عدد من الصالحياتحيث . بالمنصة
ٔ
 ا

 .الضيفو الطالب، المقرر 

ن تكون   لكـترونية المختلفة إلى تحميل المصادر التعليمية بالصيغ اإل 
ٔ
  ( الموقع كا

(flv,pdf,doc,xls,ppt  بحاث والمواقع ذات الصلة
ٔ
ووضع روابط لمراكز اال

 بمحتوى المقرر 
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 المنصةكيفية  توظيف 

ي مساعد نموذجك          
ٔ
 برامج من إليه يحتاج بما التعليم هذا المنصة  تخدم حيث التقليدي للتعليم لمكمِّ  ا

  وفيه ،مساعدة وعروض
�
دوات بعض فتوظ

ٔ
  التفاعلي لكـترونياإل  التعليم ا

ً
 يالصفِّ  التعليم دعم في جزئيا

   .كـفاءته ورفع وتسهيله التقليدي

 : في التعليم

 :في التدريب 

ساتذة  Distance Training بعد عن التدريب مفهوم تطبيق في تساعد          
ٔ
 مكـتب ينفذها ومشاريع خطط خالل من لال

 .المستمر التدريب مشروع  ضمن واإلنماء للبحوث التربوي المركز في  والتدريب اإلعداد
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 :مناهج التعليمية الفي 

 :في التواصل 

وبينهم وبين فيما بينهم من جهة الرائسة، المديرية ورؤساء المكاتب تساعد المنصة على التواصل بين        

خرى رؤساء الوحدات والدوائر وسائر الموظفين 
ٔ
 .في المركز التربوي من جهة ا
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طر للمناهج  بناء وتحميل مصادر  ونشاطات تعليمية تفاعلية تساعد المنصة على         
ٔ
مطابقة للمعايير واال

كاديمية  التنسيقالمدرسية، وذلك بالتعاون و
ٔ
قسام اال

ٔ
 .مكـتب التجهيزات والوسائل التربويةو  مع اال



 ۲ج 

12 

 ۱ج 

»المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق«المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول   

 ۳ج 
 ٤ج 
 ٥ج 

 

 لحسن اصغائكم
ً
 شكـرا

 Moodleالمنصة اإللكـترونية 
Edusub.crdp.org 
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حمـد ديـب. م
ٔ
ا  

 رئيس وحدة إدارة المنصات اإللكـترونية


