التعهيد الجماعي -النمط اإلماراتي
التعهيد الجماعي لتعزيز التعليم والمعرفة
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروع محمد بن راشد للتعليم
تحد من نوعه في العالم العربي يسعى إلى ترجمة  5000فيديو بواقع أكثر من 11
اإللكتروني العربي الذي يضم " تحدي الترجمة " كأكبر ٍّ
مليون كلمة خالل عام واحد في مختلف مواد العلوم والرياضيات بحيث يتم تعريب هذا المحتوى وإعادة إنتاجه وفق أرقى المعايير المعتمدة
في المناهج الدراسية الدولية ،ويكون متوفرا مجانا ألكثر من  50مليون طالب عربي.
وفي غضون عام واحد انتهت المبادرة من ترجمة  1500مقطع فيديو تعليمي من إجمالي المستهدف ،وبإجمالي  3مليون كلمة من أصل
 11مليون كلمة مستهدفة .ويساهم في هذا المشروع  300متطوع في تحدي الترجمة.

وقد أثمر المشروع عن إطالق منصة مدرسة كجزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ( )MBRGIإلتاحة  5000مقطع فيديو
تعليمي ،وتعرض مقاطع الفيديو المحتوى الدراسي لمواد الفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء ،والرياضيات ،والعلوم العامة ،وتغطي المناهج
التعليمية المختلفة ،وتستهدف جميع مستويات الطالب من رياض األطفال حتى الصف  ،12وباإلضافة لذلك تقدم "منصة مدرسة" اإللكترونية
تدريبات وتطبيقات لمناهج علمية مختلفة من شأنها االرتقاء بالمستوى العلمي للطلبة إلى مستوى متقدم.

تهدف منصة مدرسة إلى تحقيق األهداف التالية:





تقديم تعليم متميز يقوم على أحدث المناهج الدولية في العلوم والرياضيات لماليين الطالب العرب مجانا
وضع حجر األساس للتعليم الذاتي المنهجي على أال يتعارض مع المؤسسات التعليمية التقليدية
يعالج تحدي إحجام الطالب العرب عن دراسة المواد العلمية عن طريق تقديم محتوى تعليمي جذاب ومتميز في العلوم والرياضيات
يستهدف جميع مستويات الطالب من رياض األطفال حتى الصف 12
اإلسهام في خلق جيل جديد من طالب الدراسات العليا العرب ،والعلماء ،والمبتكرين ،والمخترعين المؤهلين لتذليل العقبات
الرئيسية التي تحول بين العالم العربي وبلوغ التطور والتقدم.

واليوم تقدم منصة مدرسة للتعلم اإللكتروني:






 5000مقطع فيديو معرب في الفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء ،والرياضيات ،والعلوم العامة للطالب من رياض األطفال حتى
الصف 12
بلغ عدد المسجلين في المنصة  2مليون مستخدم
تقدم مسابقة  1000 × 1000التي تطرح سؤاال واحدا يوميا لمدة  1000يوم ،ويحصل الطالب على فرصة اإلجابة على سؤال
واحد يوميا ،والدخول بالسحب على  1000دوالر أمريكي
حققت عدد  45مليون مشاهدة منذ إطالقها
تستعد لتقديم المحتوى التعليمي للتكنولوجيا الفائقة عن بعد للطالب في  1000قرية.

التعهيد الجماعي لتطوير البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات
في يونيو  2018أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت بدولة اإلمارات ( )TRAحملة إثراء محتوى البوابة الرسمية لحكومة دولة
اإلمارات بهدف إشراك زوار البوابة من أفراد ،ومتعاملين من القطاعين العام والخاص في إبداء الرأي ،وتوفير مالحظات عن المعلومات
التي يرونها غائبة أو مغلوطة على البوابة .تهدف الحملة إلى تطوير محتوى البوابة الرسمية استنادا إلى مالحظات الجمهور ومدخالتهم،
وتشجيعهم على االنخراط والمشاركة في تطوير المصدر الرئيسي للمعلومات عن دولة اإلمارات وخدماتها الحكومية.

وتستخدم الحملة عدة قنوات للوصول الى القطاعات المستهدفة ،وتتضمن هذه القنوات منصة دردشة البوابة ،وقنوات للتواصل االجتماعي،
ورسائل البريد اإللكتروني ،والنشرات اإللكترونية ،واإلصدارات الصحفية ،ومنصة للمشاركة اإللكترونية.
ومنذ إطالقها جذبت الحملة أعداد كبيرة من المستخدمين الذين ساهموا بتقديم اقتراحاتهم لتطوير محتوى البوابة ،وكان إلسهاماتهم جدوى
حقيقة فيما يخص المحتوى ،والخدمات ،وسهولة الوصول إلى المعلومات.
تلقت الحملة  30690مشاركة وتم على أساسها إضافة وتحديث  200موضوع على البوابة ،وتكريم  15مشارك إلسهاماتهم القيمة في
الحملة.

