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ويف  كورونا وتحد�ات التعل�م اإلل��ت
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 حقائق وأرقام    

ا، من المنظومة التعلیمیة عالمیً  اا رئیسیً أصبح التعلیم اإللكتروني جزءً  •

هما: الفصل المادي للمعلمین والطالب،   ،ویشتمل على عنصرین رئیسیین

واستخدام التقنیات المتعّددة لتسهیل عملیة التواصل بین الطالب والمعلم 

 وبین الطالب أنفسهم.

، كانت هناك محاوالت عدة 1994عام في المنذ قیام السلطة الفلسطینیة،  •

لتوظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلیم اإللكتروني من 

عدة، منها: مشروع شبكة المدارس النموذجیة في  ل تنفیذ مشاریعخال

، ومشروع تحسین 2008عام في النتل للتعلیم إ، وبرنامج 2007عام ال

، ومشروع نت كتابي 2012عام  الفي    Seedتعلیم العلوم بطریقة تكاملیة  

PSD  2011عام الفي . 

ة وقطاع غزة تبلغ نسبة الملتحقین بالمدارس الحكومیة في الضفة الغربی  •

وكالة  ومدارس    الباقي على المدارس الخاصة%، في حین یتوزع  73نحو  

األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى 

 .(األونروا)

إلحصائیات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، بلغ عدد الطلبة   اوفقً  •

ألف   282ملیون وحوالي  2019-2018في المدارس للعام الدراسي 

 ومعلمة. امعلمً  57,085طالب وطالبة، وعدد المعلمین 

%  37ى أن إل، 2018لعام ، لإلحصاءل جهاز المركزيالتشیر معطیات  •

%  30% في الضفة و41من األسر الفلسطینیة لدیها جهاز حاسوب بواقع  

فضًلا لإلنترنت في المنزل،    ذ% منها لدیها نفا65قطاع، وأن حوالي  الفي  

% من 80عن اإلنترنت في الهواتف الخلوي (واي فاي)، وأن أكثر من 

 تصاالت.األفراد یمتلكون المهارات األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واال

% في  72.6%، بواقع 77.9نترنت بلغت نسبة المدارس المتصلة بشبكة اإل •

المدارس الحكومیة، بینما وصلت في مدارس األونروا، التي تقدم خدماتها 

%. 85.9%، والمدارس الخاصة بنسبة 100لى إللمرحلة األساسیة فقط، 

%، 100اع غزة وبلغت نسبة المدارس الحكومیة المتصلة باإلنترنت في قط

 . % فقط في الضفة70.5مقابل 

بّین تقریر إحصائي لوزارة التربیة والتعلیم العالي أن معدل عدد الطلبة لكل   •

طالب/ة، وترتفع النسبة في   24.6جهاز حاسوب في كافة المدیریات بلغ 

إلى  طالب/ة لكل حاسوب، وینخفض المعدل  37.3مدارس (األونروا) إلى 

 طالب/ة في المدارس الخاصة.  17.6ة لكل حاسوب، و/اطالبً  23

بإعالن حالة  ارئاسیً  اأصدر الرئیس الفلسطیني محمود عباس مرسومً  •

، في إطار إجراءات الوقایة من فیروس  5/3/2020الطوارئ، بتاریخ 

   والقطاع. كافة المدارس في الضفة  على إثره أغلقت و ،كورونا

ألزمة المتمثلة بإغالق المدارس من خالل  استجابت وزارة التربیة والتعلیم ل •

كمال المواد التعلیمیة ، وإلكترونیة للطالب للتفاعل علیهاإالقیام بعمل منصات  

 وذلك من خالل متابعتها مع المعلمین.  ،الخاصة بهم

أعلن مجلس الوزراء الفلسطیني عن تبنیه نموذج التعلیم المدمج للعام الدراسي   •

بروتوكول صحي معتمد یوفر استحقاقات  ، وذلك في إطار 2020-2021

 السالمة والوقایة للطلبة واألسرة التربویة. 

ا من لكترونیً إقامت وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة بتطویر المواد التعلیمیة   •

هناك ت حیث أصبح، لكترونیةإم واختبارات فیدیوهات تعلیمیة، وبطاقات تعّل

 ضافیة عبر الصفوف االفتراضیة. إمیة مرونة للمعلمین في تقدیم خدمات تعلی 

 ، مدرس وخبیر 300أنشأت األونروا منصة إلكترونیة یعمل علیها أكثر من  •

عام لوذلك للعمل ضمن خطة الطوارئ مع بدایة العام الدراسي الجدید ل

 Googleالتجهیز إلنشاء غرف تعلیمیة على ب . كما قامت 2020-2021

Classroom . 

لى أن نظام التعلیم المدرسي الفلسطیني إتشیر المعطیات السابقة  .1

إلى التقلیدي لم یكن مهیأ لمواجهة حاالت الطوارئ، واالنتقال السلس 

. وهناك عوامل ساهمت عدة في تفاقم المشكلة، نذكر  اإللكتروني لتعلیم  ا

 منها: 

لقطاعي االتصاالت والكهرباء،  مشكالت البنیة التحتیة الخدمیة تحول  .2

رتفاع معدالت الفقر والبطالة، بنسبة  ، إلى جانب اخاصة في قطاع غزة

 لى بدائل أخرى.إمكانیة الوصول  إ% في غزة، دون  50تتجاوز 

، حاسوب عدم امتالك عدد كبیر من الطالب للهواتف الذكیة وأجهزة ال .3

نهم من تغطیة وبالتالي عدم تمّكوبخاصة الطلبة في المناطق المهمشة، 

التكلفة المالیة الخاصة باألدوات التكنولوجیة التي تستخدم في التعلیم 

 لكتروني. اإل

ا نترنت سوًقنترنت، باعتبار سوق خدمات اإلضعف جودة خدمة شبكات اإل .4

االشتراك، األمر الذي أعاق فرصة   لى ارتفاع تكلفةإأدى ا احتكارًی

 ن المتعففین.االشتراك على المواطنی
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 المراجع   

قلة مراكز الصیانة التي ُتعنى بحل المشاكل التقنیة المتعلقة بالمعدات  .9

والمستلزمات اإللكترونیة، خاصة في المناطق البعیدة عن مراكز المدن 

 وارتفاع تكالیف الصیانة. ،أو المهمشة

من شأنه أن یتابع ،  التربیة والتعلیمعدم تأسیس جسم رقابي یتبع لوزارة   .10

سیر عمل المنظومة التعلیمیة اإللكترونیة من حیث مدى كفاءتها 

 وفعالیتها.

جراء مراجعة شاملة لنظام التعلیم المدرسي ووسائله، إیستدعي ما سبق   .11

في نظام التعلیم  ارئیسیً  الكتروني لیصبح مكونً لجهة تطویر التعلیم اإل

 المدرسي.

هالي الطلبة بأهمیة التعلیم اإللكتروني وآلیة استخدامه  أقلة الوعي لدى  .5

 والتعامل معه.

ضعف الخبرة والكفاءة لدى الكادر التعلیمي حول التعلیم اإللكتروني وآلیة   .6

 استخدامه. 

مة المنهاج التعلیمي بما یتناسب  ءعدم مقدرة الكوادر التدریسیة على موا .7

یصال المعلومات  إلى إلكتروني، األمر الذي أدى ظروف التعلیم اإلمع 

 .اویختلف عن محتوى المنهج الُمعد مسبقً ، بشكل منقوص

 ، والتفاعالت الوجاهیة ،بما یشمل لغة الجسد ،غیاب وسائل التعلیم النشط .8

والوسائل التعلیمیة األخرى بین الطالب والمعلم؛ مما أدى إلى ضعف  

 مة واالستفادة منها باالعتماد على أسلوب التلقین.الحصول على المعلو
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زلاألسر في فلسطین لدیھا اتصال باإلنترنت في المن
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