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ﻟﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝل ﺃأﻓﻀﻞ ﻟﺪﻭوﻟﺎﺏب ﺍاﻟﺒَﺪﺍاﻏـﻮﺟﻴﯿﺎ
ﺇإﺳﺘﻌﻤِﻠﻪُ ﻛﺴِﻠﺴَﻠﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟﺘﻮﺟﻴﯿﻬﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺘﺮﺍاﺑﻄﺔ ﻛﺎﻟﻤﺴﻨّﻨﺎﺕت ﻟﻤﺮﺍاﺟﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴﯿﻤﻚ ﻣﻦ
ﺍاﻟﺘﺨﻄﻴﯿﻂ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﺘﻨﻔﻴﯿﺬ
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تنمي قدرة املتع ّلم على تعريف املصطلحات ،وتحديد
البرامج التطبيقية التي تتناسب مع مرحلة "التذ ّكر" ّ
الوقائع ،وتذ ّكر وإيجاد املعلومات .تكثر البرامج التطبيقية التي تر ّكز على التذ ّكر و تقتصر على اختيار الجواب
.الصحيح من ضمن الئحة خيارات ،أو على املطابقة ،أو على ترتيب تسلسل املضمون ،أو إدخال اإلجابة
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ﺇإﺳﺄﻝل ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﺍاﻟﻤﺘﺨﺮّﺝج ﻣﻦ ﻫﺬﻩه ﺍاﻟﺨﺒﺮﺓة ﺍاﻟﺘﻌﻠّﻤﻴﯿﺔ ﺃأﻭو ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻔﺎﺕت
ﺍاﻟﻨﺠﺎﺡح ﺑﺤﺴﺐ ﺍاﻟﺂﺧﺮﻳﯾﻦ؟ ﺇإﺳﺄﻝل ﺃأﻳﯾﻀﺎً  :ﻛﻴﯿﻒ ﻳﯾﺴﺎﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃأﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺩدﻋﻢ ﻫﺬﻩه
ﺍاﻟﺴﻤﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﺨﺒﺮﺍاﺕت؟

البرامج التطبيقية التي تتناسب مع مرحلة "الفهم" تؤ ّمن فرصا ً للمتعلمني لشرح
أفكار أو مفاهيم .تبعد البرامج التي تتناسب مع مرحلة الفهم عن فكرة اختيار
منص ًة تفتح املجال للمتع ّلمني ليل ّ
الجواب الصحيح وتق ّدم بديالً
خصوا املضمون
ّ
ويترجموا املعاني

Pic Collage
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PuppetPals 2

معايير التطبيق
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iBooks

iStopMotion

Wordpress

ﻣُﺴَﻨَّﻦ ﺍاﻟﺘﺤﻔﻴﯿﺰ :ﺇإﺳﺄﻝل ﻧﻔﺴﻚ "ﻛﻴﯿﻒ ﻳﯾﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃأﺑﻨﻴﯿﻪ ﻭوﺃأﻋﻠّﻤﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
"ﺍاﻟﺈﺳﺘﻘﻠﺎﻟﻴﯿﺔَ ﻭوﺍاﻟﺒﺮﺍاﻋﺔ ﻭوﺍاﻟﻬﺪﻓﻴﯿّﺔ؟

معايير الفهم

ChatterPix

Kodable

ﻣُﺴَﻨَّﻦ ﺍاﻟﺴﻤﺎﺕت :ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻧﻮﺍاﺓة ﺗﺼﻤﻴﯿﻢ ﺍاﻟﺘﻌﻠّﻢ .ﻳﯾﺠﺐ ﺇإﻋﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍاﺭر
.ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﯿﻢ ﻣﺜﻠﻰ ﻛﺎﻟﺄﺧﻠﺎﻕق ﻭوﺍاﻟﻤﺴﺆﻭوﻟﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﻤﻮﺍاﻃﻨﻴﯿّﺔ
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ﻣُﺴَﻨَّﻦ ﺍاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﯿﺎ :ﺇإﺳﺄﻝل ﻧﻔﺴﻚ "ﻛﻴﯿﻒ ﺍاﻥنّ ﻫﺬﻩه ﺍاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﯿﺎ ﺗﺨﺪﻡم
ﺑﻴﯿﺪﺍاﻏﻮﺟﻴﯿّﺘﻚ ﺍاﻟﺨﺎﺻّﺔ؟" ﻓﺎﻟﺒﺮﺍاﻣﺞ ﺍاﻟﺘﻄﺒﻴﯿﻘﻴﯿّﺔ ﻫﻲ ﺍاﻗﺘﺮﺍاﺣﺎﺕت .ﻟﺬﺍا ﺍاﺳﺘﻤﺮّ ﻓﻲ
.ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤّﺎ ﻫﻮ ﺃأﻓﻀﻞ ،ﻭوﺍاﺟﻤﻊ ﺃأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﺗﻌﻠّﻤﻴﯿﺔ

Pages

ﺃأﺗَﻮﺟّﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺇإﻟﻰ ﻃﻮﺑﺎﻳﯾﺎﺱس ﺭرﻭوﺩدﻣﺎﺭرﻙك ﻟﻔﻜﺮﺓة ﺍاﻟﻤﺴﻨّﻨﺎﺕت .ﻃﻮﺑﺎﻳﯾﺎﺱس ﻫﻮ ﺃأﺳﺘﺎﺫذ
ﻭوﻳﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﯾﺮ ﺍاﻟﻤﺪﺍاﺭرﺱس ﻓﻲ ﺑﺎﺩدﻥن ﻭوﺭرﺗﻨﺒﺮﻍغ ﻓﻲ ﺃأﻟﻤﺎﻧﻴﯿﺎ
ﺃأﻟﺎﻥن ﻛﺮﻳﯾﻨﻐﺘﻮﻥن

الوقوف على أكتاف العمالقة
ﺩدﻭوﻻﺏب ﺍاﻟﺘﺼﻨﻴﯿﻒ ﻫﺬﺍا ﺩدﻭوﻥن ﺍاﻟﺒﺮﺍاﻣﺞ ﺍاﻟﺘﻄﺒﻴﯿﻘﻴﯿّﺔ ﻭوﺟِﺪ ﺃأﻭوﻻً ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮﻝل ﻫﻮﺑﻜﻴﯿﻨﺰ
ﺍاﻹﻟﻜﺘﺮﻭوﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭرﺍاﺕت ﺍاﻟﺘﺮﺑﻮﻳﯾﺔ mmiweb.org.uk
ﺍاﻟﺪﻭوﻻﺏب ﻫﺬﺍا ﻫﻮ ﻣﻦ ﺇإﻧﺘﺎﺝج ﺷﺎﺭرﻭوﻥن ﺃأﺭرﺗﻠﻲ ﻭوﻫﻮ ﻣﺒﻨﻲّ ﻋﻠﻰ ﺩدﻭوﻻﺏب ﻛﺎﺛﻮﻝل
ﻭوﺃأﻧﺪﺭرﺳﻮﻥن ) (2001ﺍاﻟﺬﻱي ﻫﻮ ﺑﺪﻭوﺭرﻩه ﻣﺒﻨﻲّ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻡم ) .(1956ﻳﯾﻌﻮﺩد ﺍاﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ
ﻓﻜﺮﺓة ﺗﻌﺪﻳﯾﻞ ﺍاﻟﺪﻭوﻻﺏب ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺇإﻣﻜﺎﻧﻴﯿّﺎﺕت ﺍاﻷﺟﻬﺰﺓة ﺍاﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍاﻟﺒﻴﯿﺪﺍاﻏﻮﺟﻴﯿّﺔ ﺇإﻟﻰ ﻋﻤﻞ
ﻛﺎﺛﻲ ﺷﺮﻭوﻙك ﺍاﻹﺑﺪﺍاﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ  Bloomin’appsﻭوﺫذﻟﻚ ﻟﻺﺻﺪﺍاﺭر 2.0
ﻭو 3.0ﺃأﻣﺎ ﻟﻺﺻﺪﺍاﺭر 4.0ﻓﻴﯿﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲّ ﺷﻜﺮ ﻓﺮﻳﯾﻖ  ADEsﺍاﻟﺬﻱي ﺃأﺳّﺲ ﻣﻮﻗﻊ
 APPi(cﻭوﻫﻮ ﻳﯾﺘﻀﻤﻦ ﻟﻮﺍاﺋﺢ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍاﻣﺞ ﺍاﻟﺘﻄﺒﻴﯿﻘﻴﯿّﺔ ﺍاﻟﺘﺮﺑﻮﻳﯾّﺔ   .
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اإلصدار بالعربية هو من ترجمة كلودين عزيز .كلودين مستشارة تربوية خدمت في
مدرسة لبنانية خاصة كمعلمة ،رئيسة قسم ،ومديرة القسم الثانوي .هي حاليا ً
مديرة دمج التكنولوجيا و منسقة التطوير املهني .تتمم أطروحة الدكتورا و حصلت
على شهادات غوغل و ميكروسوفت في التربية وهي من الناشطني في عمل تطوير
أو  http://captivatetoeducate.blogspot.comوتحويل املناهج .زوروا موقعها
 @claudineazizتف ّقدوها على تويتر على
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تحسن
البرامج التطبيقية التي تتناسب مع مرحلة "التحليل"
ّ
عما هو
قدرة املتعلم على تمييز ما هو ذو صلة باملوضوع ّ
غير متَّصل ،وتحديد العالقات ،وإدراك تنظيم املضمون

Quick
Graph

Paper
Helper

Simpleminds+
Priority
Matrix

Course Notes Outliner

bit.ly/claudineaziz
الدوالب البداغوجي من إنتاج االن كارينغتون هو مر ّ
خص تحت عزو املشاع اإلبداعي
 http://tinyurl.com/bloomsblogرخصة التشارك بنا ًء على عمل على موقع Creative Commons 4.0
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معايير التقييم
تنمي
البرامج التطبيقية التي تتناسب مع مرحلة "التقييم" ّ
قدرة املتع ّلم على تقدير املوا ّد أو األساليب بنا ًء على معايير
يضعها املتع ّلم أو يعتمدها من مراجع خارج ّية .تساعد هذه
البرامج املتعلم على تقدير موثوق ّية املضمون ،ود ّقته،
.ونوعيته ،وفعال ّيته ،للوصول الى قرارات مستنيرة

معايير اإلبداع

Fring

Opera
Edmodo Mini

Conference
Pad
GroupBoard

YouTube

Google+ Showbie

Filemaker
Go 14

Microsoft
OneNote

iDesign 2Screens

معايير التحليل
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البرامج التطبيقية التي تتناسب مع مرحلة التطبيق تؤ ّمن الفرص
للمتعلمني إلظهار قدرتهم على تنفيذ اإلجراءات و األساليب
املكتسبة .كما وأ َّن هذه البرامج تس ّلط الضوء على املقدرة على
.تطبيق املفاهيم في أطر غير مألوفة

WhatsApp

FB Messenger

ﻣُﺴَﻨَّﻦ ﺑﻠﻮﻡم :ﻳﯾﺴﺎﻋﺪﻙك ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﯿﻂ ﺃأﻫﺪﺍاﻑف ﺗﻌﻠﻴﯿﻤﻴﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﯿﻖ ﺍاﻟﺘﻔﻜﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻨﻘﺪﻱيّ.
ﺣﺎﻭوﻝل ﺗﺤﻘﻴﯿﻖ ﻫﺪﻑفٍ ﺗﻌﻠّﻤﻲ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻝل ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺄﻗﻞ .ﺣﻴﯿﻨﺌﺬٍ ﺗﻜﻮﻥن ﺟﺎﻫﺰﺍاً
.ﻟﻠﺘﻌﺰﻳﯾﺰﺍاﺕت ﺍاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﯿّﺔ

ﻫﻨﺎ ﺗﺤﺪّﺩد "ﻛﻴﯿﻔﻴﯿﺔ ﺍاﺳﺘﺨﺪﺍاﻡم ) SAMR:ﻣُﺴَﻨَّﻦ ﻧﻤﻮﺫذﺝج )ﺃأﺯزﺕت ﺃأ
"ﺍاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﯿّﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺨﺘﺎﺭرﺓة؟

معايير التذ ّكر

Wikipanion

Quick
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Puffin Browser

معايير اختيار البرامج التطبيقية

البرامج التطبيق ّية التي تتناسب مع مرحلة "اإلبداع" تؤ ّمن
الفرص للمتعلمني إلنتاج األفكار ،وتصميم املشاريع ،كما لإلنتاج

ﺃأﻭوﻝل ﻣﺸﺮﻭوﻉع ﻟﻐﻮﻱي ﻟﺪﻭوﻻﺏب ﺍاﻟﺒَﺪﺍاﻏﻮﺟﻴﯿﺔ 21 :ﻟﻐﺔ
:ﻣﻘﺮﺭرﺓة ﻟﻠﻌﺎﻡم  .2016ﻵﺧﺮ ﺍاﻟﺘﺮﺟﻤﺎﺕت ﺭرﺍاﺟﻊ
bit.ly/languageproject
التع ّلم في نواة الدوالب هو التصميم
التعليميّ الجديد

املحاكاة هي من البيداغوجيّات األكثر فعالي ًة
املتخرج لدى املتع ّلمني
لتطوير سمات و قدرات
ّ
ولتحفيزهم.الرجاء اإلطالع على مراجع التع ّلم –
التي تساعدكم في تصميم وبناء سيناريوهات
جذّابة مبنية على الخبرات
http://tinyurl.com/ILMSimulations
:تطوير االن كارينغتون ديزاينينغ أوت َكمز أدياليّد جنوب أوستراليا بريد allan@designingoutcomes.net
اللغة اإلنكليزية إصدار  4.0طُ ِورت  010315والعربية إصدار150116 4.0

