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 مقدمة: 

دور تكنولوجيا التعليم وتوظيف المستحدثات التى تستجد على الساحة إنطالقًا من دعم      
اإلجتماعية والتى تقوم على التكنولوجيا، ومع ظهور العديد من التقنيات والبرمجيات الجديدة 
والتى تعمل على جذب فئة عريضة من المجتمع خاصة فئة الطالب والمتعلمين، من هنا يمكن 

م تلك التقنيات والبرمجيات التى ال تفارق هؤالء المتعلمين بمختلف اإلبداع واإلبتكار حول إستخدا
مراحلهم العمرية، فاستخدام التقنية فى التعليم يجب أن ينبع من األهمية واإلنجذاب اإلجتماعى 

 العام لها.

في عصرنا الحالي ال يستطيع احد ان يستغني عن التكنولوجيا , فالتكنولوجيا الحديثه سهلت      
من عمليات االتصال و ايضا لها تأثير كبير في المجال التعليمي ايضا , واحد من اكثر  الكثير

 رام .جشبكات االتصال شعبية هو االنست

مة أهداف تعليمية أغلب المدرسين الذين حاولوا توظيف شبكات التواصل االجتماعي لخد     
  . رام في التعليمجانستلكن القليل فقط من استخدموا ، يفضلون تويتر وفيسبوك وبينترست

تقاسم الصور فإن أغلب المهنيين جتماعية للتواصل وسيلة لمشاركة و وباعتبار هذه الشبكة اإل
جنيه من فوائد وراء يات و يجابإومنهم المعلمين ال يتحمسون كثيرا لمعرفة ما يمكن استغالله من 

و الطابع الشخصي ، هذا التخوف نابع باألساس من خصوصية الصور  instagramرام جانست
 لما يتم نشره عبر هذه األداة .

عند استعمال التقنيات الحديثة  يتحمسون للدروسسترى أن الطالب يحبون التجديد و      
يمية التعلمية، لذى يمكن فتح حساب باسم فصلك الشبكات االجتماعية عموما في العملية التعلو 
مع أولياء األمور وبهذه الطريقة طالب و لتقاسم أنشطة معينة مع ال مناسب جاستعمال هاشتاو 

 .حترام الخصوصيةإالمشاكل الخاصة بستتجاوز 

ية ، فضلنا أن نختار أكثرها واقعفكار التي تعج بها شبكة اإلنترنتمن بين العديد من األ     
 قربا إلى التطبيق في بعض دولنا العربية التي قطعت أشواطا ال بأس بها فيما يخص إدماجو 

 .التكنولوجيا في الفصول الدراسية



 .انستقرام او انستجرام او انستغرام"          مفهومه " 

 رام او انستغرام ( من أفضل وأشهر التطبيقات المجانية التي يستعملهاقرام )انستجيعتبر انست     
من أجل مشاركة وتبادل الصور على شبكة االنترنت, حيث يمنح المستخدمين  المستخدمون 

مقاطع الفيديو، ثم مشاركتها من خالل شبكات التواصل  إمكانية التقاط الصور وتصوير
 االجتماعي المختلفة وشبكة انستقرام نفسها.

 سنوات 5 خالل المستخدمين عدد وصل فقد االنتشار، سريعة اجتماعي اعالم أداة رامجانست     
 وسرعة سهولة هو التطبيق بروز في ساهم ما، مشترك مليون 033 من أكثر الى االنطالق من

 والشبابية بالعصرية ينبض فهو لذا المحمول، هواتف على األكثر على واستعماله استخدامه

تطبيق للمستخدمين شبكة إجتماعية لتبادل الصور حيث يتيح ال: تطبيق و فيمكن تعريفه بأنه     
خالل شبكة االنستجرام اضافة فلتر أو تأثير رقمى عليها ومشاركتها من التقاط الصور و 

 والشبكات االجتماعية االخرى.

مع اشخاص من كافة  تشاركهمبرنامج يمكن ان تضع به صور وفيديو والتعليق عليهم و فهو      
ستفاده منه بشكل كبير في المجال التعليمي بما ان مكن اإليو له شعبية كبيره ف، انحاء العالم

 .عمار فى مرحلة التعليم األساسىخاصة األ الناس من جميع االعمار يتابعونه

الشركة  عليه ، قبل أن تستحوذ0303رام قد أطلق في أكتوبر عام جوكان تطبيق انست     
، من خالل صفقة بلغت 0300أبريل عام  00المالكة لموقع التواصل االجتماعي فيسبوك في 

ضجة كبيرة حتى قبل  مليار دوالر. وكانت صفقة استحواذ فيسبوك على التطبيق قد أثارت قيمتها
بسبب أهمية التطبيق للمستخدمين، فضال عن المبلغ الضخم الذي دفعته  أن يتم اإلعالن عنها

ما دفعته الشركة المالكة لموقع ياهو من أجل شراء موقع فليكر  فيسبوك والذي يفوق بصورة كبيرة
 مليون دوالر. 05والذي بلغ  0335عام 

 جراممميزات انست. 

شبكة وبرنامج التواصل اإلجتماعى المصور والفيديوى أيضا بمجموعة من المميزات تتمتع      
 وهى على النحو التالى:



، إال إنه في يونيو بداية إطالقه لمشاركة الصور فقط رام يستخدم فيج. كان تطبيق انست0
إضافة ميزة تصوير مقاطع الفيديو ومشاركتها عبر التطبيق، من أجل منح  تم 0300
 والخيارات. مين المزيد من الخدماتالمستخد

 . يعتبر التطبيق من أفضل الوسائل التي تمنح للمستخدمين إمكانية التفاعل مع األصدقاء من0
 نشر التعليقات على الصور ومقاطع الفيديو أو تسجيل اإلعجاب بها. خالل

 تها، ما يزيدرام للمستخدمين لإلشارة إلى األصدقاء في الصور التي يتم مشاركتج. يسمح انس0
 التفاعل بين المستخدمين.

 رام أيضا بأنه يمنح للمستخدمين إمكانية رفع عدد ال نهائي من الصور.ج. يتميز تطبيق انست4
 رام بشكل أساسي على فكرة التتبع، حيث يقوم المستخدم بتتبع األشخاصج. يعتمد تطبيق انست5

يقومون برفعها عبر التطبيق لإلطالع الذين يعجب بصورهم، وستصله تلقائيا كافة صورهم التي 
 عليها.

 رام التطبيق المثالي لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، ألنه يعمل بكفاءة وفاعليةج. يعتبر انست6
كافة أنظمة تشغيل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، فضال عن الحواسيب المكتبية. في  على

التابع لشركة آبل المنتجة لهواتف آيفون  iOSيعمل فقط على نظام تشغيل  البداية كان التطبيق
رام يعمل أيضا على نظام تشغيل جأصبح انست 0300أبريل  والحواسيب اللوحية آيباد، وفي

تم إطالق نسخة تجريبية منه لنظام تشغيل  0304يناير أندرويد الذي طورته شركة جوجل، وفي 
 وفت.التابع لشركة مايكروس 8ويندوز

 جتماعي مثللصور عبر مختلف شبكات التواصل اإل. يسمح التطبيق للمستخدمين بمشاركة ا7
 وتويتر وتمبلر. فيسبوك

رام أيضا للمستخدمين تعديل الصور حيث يحتوي على العديد من الفالتر ج. يتيح انست8
ضافة التأثيرات عليها التي واألدوات ضا على أدوات ويحتوي التطبيق أي ،تسمح بتعديل الصور وا 

 لتعديل الفيديو.
 مكن المستخدم من حجب البومات معينة وجعلها خاصةي   رام على خيارج. يحتوى تطبيق انست9

 يرغب بإعطائه إمكانية االطالع على الصور . لمن
 Flag. يمنح التطبيق للمستخدمين إمكانية التبليغ عن التطبيقات المسيئة عن طريق خيار 03
.comment 

 رام تصميم فريد ومميز، يضمن سهولة االستخدام.جتطبيق انست . يمتلك00
 على جائزة أحسن تطبيق. 0300. حصل التطبيق عام 00

 رامجعيوب انست. 



ال يمتلك التطبيق أي عيوب مرتبطة بكفاءته وفاعليته وسهولة استخدامه، إال أن المشكلة      
األجهزة اللوحية والهواتف التي تعمل بنظام يمكن أبرزها هو تأخر وصوله إلى  التي قد الوحيدة

وأندرويد، كما  iOSاستغرق وقت أقل بكثير ليتم إطالقه على نظامي  ، حيث إنه8تشغيل ويندوز
أن النسخة التجريبية التي أطلقت لويندوز فون تفتقر للعديد من المميزات والخيارات مثل تصوير 

الموجودين في الصور، يضاف إلى ذلك إنها  األشخاص مقاطع الفيديو، وتنبيه المستخدمين عن
 ، و تم العمل على حلها. التطبيق ال تسمح للمستخدمين بالتقاط الصور من خالل

 سنوات 5مليار دوالر في أقل من  53رام تصل جقيمة انست.  

رام بمبلغ مليار دوالر ولم تكن جث سنوات اشترت فيس بوك شبكة انستقبل أقل من ثال     
مليار دوالر حسب  05أية أرباح، اليوم بلغت قيمة الشبكة االجتماعية للصور نحو تحقق حينها 

 مجموعة المصارف سيتي غروب.

لى اليوم ارتفعت قيمتها  09رام سابقًا بنحو جوكانت المجموعة قد قيمت انست      مليار دوالر، وا 
ستخدم نشط شهريًا مليون م 033بسبب النمو الكبير والمتسارع في مستخدمي الشبكة الذي بلغ 

 مليون مستخدم عند االستحواذ. 07وهو رقم أعلى من المتوقع حيث كانت تملك فقط 

 علم النفس رام و االنستج.  

يمكنك أن تالحظ حاليًا بأن كل رام، فيوضح األسباب وراء إدمان االنستج علم النفس     
مليون مستخدم  033من  %93ن األطفال الرائعون موجودون على انستقرام وأن أكثر م

 مليون صورة كل يوم. 544عامًا ويرفعون حوالي  05رام هم تحت سن جالنست

ذا العدد يوضح المحاضر في جامعة ستانفورد نير إيال األسباب التي تقف خلف إدمان ه     
 رام واألسباب هي:جمن المستخدمين على انست

هواية محبوبة منذ قرن مضى وهذه يقول إيال: بات التقاط الصور : أوال: عامل التقاط الصورة
 الهواية تنبع من القلق الذي نشعر به إذا لم نلتقط صورة لحظة ما.



انستقرام يزود المستخدم بشكل عبقري بتأثيرات متعددة ” يقول إيال: : ثانيا: المكافأة الفورية
 ”والصورة التي تبدو سيئة عبر هاتف بسيط تبدو اآلن الئقة وقابلة للمشاركة.

السبب األكبر هو أنه إذا جعلت صورك أكثر ” يضيف إيال: : : استثمار المستخدمينثالثا
 ”جمااًل فإن هذا يزيد من احتمالية مشاركتها في أنحاء التطبيق واالستثمار في هذه الصورة.

في كل مرة أرى شيئًا أشعر ” يقول إيال: : رام هو التطبيق االفتراضيجرابعًا: قريبا سيصبح انست
التقاط صورة له. فأنا ألتقط هذه الصورة فقط من أجل تطبيق انستقرام ورفعها عليه  برغبة في

 ”وليس ألي سبب آخر.

لم يعد التقاط الصورة هو الشيء الوحيد. انستقرام شبكة اجتماعية ” يضيف إيال: : خامسًا: الملل
ف من تفويت ولذلك فإن ما يدفع الشخص لإلدمان أيضًا هو الملل الذي يدفعه للتواصل والخو 

 ”أي شيء عليه.

الخوف من تفويت شيء  –ظاهرة الفومو ” يقول إيال: : سادسًا: ال أحد يريد أن يفوت أي شيء
نما الخوف من  –ما  هي سبب كبير الستخدام انستقرام. القضية ليست فقط التقاط صورة وا 

لبدء بتصفح رام واجه القرصة النفسية هي بفتح انستتفويت أي لحظة والحل للقضاء على هذ
 ”الصور.

رام لم تأت هباًء. مؤسس انستقرام كيفين جهذه الطبيعة اإلدمانية النست: “ويختم إيال قاالً      
سيستروم تخصص في األنظمة الرمزية في جامعة ستانفورد وهو مجال يعتمد على التداخل بين 

 ”علم النفس وعلم الحاسوب.

  جتماعيةاال اتشبكالرسم بياني يوضح التوزيع العمري لمستخدمي.  

يتواصل نمو الشبكات االجتماعية بين فئة المراهقين والشباب ولكن تبقى النسبة الكبيرة من      
 مستخدميها هي من الفئات األكبر عمرًا.

في تقرير لها بأن بعض الشبكات االجتماعية مثل BI Intelligence وقد أشارات مؤسسة      
يستخدمهم شريحة كبيرة من مستخدمي  Pinterestو  LinkedInفيسبوك وتويتر وجوجل بلس و 

 االنترنت في أواخر العشرينيات وأوائل الثالثينات.



على أي حال فإن هذه الفئات تتغير عندما ننظر إلى الشبكات االجتماعية األحدث.فشبكات      
ريحة اجتماعية مثل انستقرام وتمبلر ويوتيوب تجذب إليها الفئة الصغيرة حيث تتكون ش

 عامًا. 04إلى  06المستخدمين فيها من الذين تتراوح أعمارهم بين 

كل من انستقرام وتمبلر يملكون العدد األقل من المستخدمين الكبار في السن في ظل وجود      
 عامًا. 64و 55من شريحة المستخدمين لهما تتراوح أعمارهم بين  %5أقل من 

 بالتفصيل شريحة المستخدمين لكل شبكة اجتماعية على حدةوهذا الرسم البياني يوضح      

 
  التعليم.االنستجرام و 

وفي  ،رام كوسيلة تعليمية داخل الفصل الدراسي في المدارسجبات باالمكان استخدام انست     
 privateحال رغبت في ذلك، نقترح عليك انشاء حساب باسم الفصل الدراسي وتعيينه ليكون 

 والتحقق من اي متابعين جدد للحساب.” خاص“

 طرق مبتكرة الستخدام انستجرام في التعليم: إليكم إذن -

) كتابات ، رسوم ، أعمال تطبيقية  التقاط صور إلنجازات المتعلمين: عرض اعمال الطالب -0
 و عرضها في حساب خاص بالفصل على انستقرام و مشاركتها مع أولياء األمور.…( 



كوسيلة تحفيزية للطالب اآلخرين ) المتفوق ( الخاص بكل أسبوع  الطالب النجم اختيار -0
 التقاط صورة معبرة له و نشرها على انستجرام .و 

رام جنشرها عبر انستأو حفلة مدرسية أو نشاط مواز و التقاط الصور الخاصة برحلة ميدانية  -0
 يلتقط بحيث مؤرشف كـ لتطوعل الطالب أحد كدعوة، كوسيلة لحفظ الذكريات الخاصة بالفصل

  .التطبيق على ويشاركهم الفصلية والحفالت الميدانية الرحالت خالل صور

و تتبع المشاريع المدرسية خطوة خطوة عبر التقاط صورة توضيحية  توثيق التجارب العلمية -4
 تتحول كيميائي مركب او التفتح أثناء نبتة مشاركة، مثل لكل مرحلة و مشاركتها مع الجميع

 .ببطئ ألوانه

مثل  مشاهدتهاألفالم التي استمتعوا بقراءتها و او  مشاركة الطالب لصور الكتب والمجالت -5
 . يقرأونها أن ألصحابك تود والتي لديك المفضلة الكتب ألغلفة صورا مشاركة

في  عالماتهيتم التقاطها لنتائج امتحاناته و التي  تتبع المسار الدراسي للمتعلم عبر الصور -6
كل مرحلة من السنة الدراسية للوقوف على مدى تحسن أو تراجع مستوى التحصيل الدراسي لكل 

 فرد داخل الفصل .

 يقوم بحيث أسبوع، كل الطالب من واحد لـ الحساب اعط  : أسبوع خالل الطالب حياة -7
لتحفيز  الطالب على الصور بعض اعرض ذلك وبعد األسبوع هذا خالل اليومية حياته بمشاركة

 .الطالب على الحياة المنضبطة التى يرغب فى أن يراها االخرون عنهم

او تكاليف خاصة بالدراسة  وتصويره مطبوع كالم عن للبحث طالبك وجه: تكاليف الطالب -8
 .من خالل الصور فهى أكثر جاذبية من الكالم المكتوب

 للطالب الهام مصدر تشكل أن يمكن موحية صور عدة شارك: للكتابة أفكار اكتشاف -9
 .لتنمية الجانب االبداعى و االدبى لديهم مكسورة دمية او فارغ، عصفور عش كـ للتعبير،

الطالب الغائب  يمكن تحميل صور بها تالخيص للدروس حتى يتمكن : تلخيص الدروس -03
 .ايضا يمكن للطالب اخذ التالخيص لفهم الدرس بشكل افضلمن معرفة الدرس و 



يمكن تحميل فيديو به شرح لقواعد صعبة او فيديو به قصة لتساعد مدرس  :الفيديوتحميل  -00
غيرها من مقاطع الفيديو من الممكن ان يتم دنيه و بالتاريخ او نشاط رياضي لمدرس التربية ال

و هنا يمكن أن يكون  تحميلها لكي يستفيد الطالب منها ليفهم الماده العلمية بشكل افضل
 وات التعلم المعكوس.رام إحدى أداجانست

طالعات خارجية عن جزئية إلن يطرح مسابقات أمن الممكن : أسئلةطرح مسابقات و  -00
 ةو هديأ ةاو يطلع و يلخص ما اطلع عليه يحصل على درج ةمعينه بالدرس ومن يجاوب االسئل

 ، مثل ما يفعله موقع كايرودار.رمزية من المعلم

يستوعب الماده تتركز المعلومات في ذهن الطالب و سئلة تقويم للدروس لكي أ تقويم دورى: -00
 بعد كل درس من خالل الصور. زممتاالعلمية بشكل 

 طريق عن اعالناتها تنشر والجامعات الشركات بعض نأ: الجامعات واخبار إعالنات -04
 الجديدة االعالنات معرفة للمتابعين يمكن مما التعليقات تحتها وتضع البرنامج في الصور

 افيه المشاركةالطالب  ستطيعيو  فيها ، وكذلك عرض أخبار الجامعاتحولها واالستفسار
 .والتعليق

يضا أا انه االن محور اهتمام الجميع و رام في التعليم شئ جيد بمجاالنستفأرى ان استخدام      
 ليخدم التعليم .رجح استخدامه أبهذا سهل و أممكن ان يدرس الطالب بشكل اسرع و من ال

 رام.تجارب تعليمية مع االنستج 
  :رامججامعات عالمية تستعمل انست -

 4رام أداة اعالم اجتماعي سريعة االنتشار، فقد وصل عدد المستخدمين خالل الجانست     
 مليون مشترك. 053سنوات من االنطالق الى أكثر من 

استخدامه واستعماله على األكثر على هواتف ما ساهم في بروز التطبيق هو سهولة وسرعة      
 المحمول، لذا فهو ينبض بالعصرية والشبابية.

رام للتقرب من الطالب جامعة ميشيغان، وجامعة جومن ضمن الجامعات التي توظف انست    
ويسكونسن و جامعة ستانفورد، حيث تحث هذه الجامعات العريقة في بريطانيا الطالب لعمل 



على أمل أن تقوم الجامعة  Stanford، و #UMInstagram ،#UMsocialمثل # جهاشتا
 بالتقاط الصور ونشرها على حسابها الرسمي على انستقرام.

جامعة ستنافورد تستعمل التطبيق البراز األرشيف، وحرم الجامعة ومحيطها، و هو ما أما      
 يجذب الفنانين والمؤرخين.

 انغماسجذب و اضيع التي من شأنها و ق لنشر النكات والمتستعمل جامعة انديانا التطبيو      
 تفاعلهم، حيث قامت مؤخرا بنشر مجموعة صور ساخرة لسنجاب. المتابعين وزيادة

 رام:جالجامعات التي تستعمل تطبيق انستمن أشهر  مجموعةواليكم 

 جامعة ستانفورد -0
 جامعة ويسكونسن -0
 جامعة ميشيغان -0
 كلية بوسطن -4
 اندياناجامعة  -5

  :رام في المجال التعليميجاألحساء تدشن تقنية االنست -

رام في جالتعليمي باستخدام تقنية االنست دشنت المتوسطة الواحد والعشرون بالهفوف البرنامج     
 . ًا النطالق مشروع المحتوى الرقميتدريس إحدى المقررات وتمهيد

القرني على أهمية تعليم الطالبات حيث أشارت عضوه مشروع المحتوى الرقمي بدرية     
باستخدام االجهزة االلكترونية وتحويل الكتب الورقية إلى أجهزة الكترونية هادفة لدى طالبات 
المدرسة, مبينه دور التكنولوجيا في التأثير بالطالبات ومساعدتهم في استغاللها بالشكل المالئم, 

التعليم عن بعد, مما يسهل التواصل مع  هو شبيه بنظام ىموضحة على أن التعليم االنستقرام
 عن المدرسة. مالدرس في حال تغيبه البأولياء أمور الطالبات, باإلضافة إلى مشاهدة الط

وأكدت مديرة المدرسة هدى الهويشل على أن التعليم االنستقرامي ساعد في تسهيل طريقة      
تغالله بشكل مالئم ال التعليمي واسالتعليم عن بعد, من حيث توظيف برنامج االنستقرام في المج

, موضحة انطالق البرنامج يأتي من خالل شغف الطالبات بااللكترونيات في البلقدرات الط
استخدام الحاسب اآللي واآليباد في تعليم الطالبات عن طريق استخدام استراتيجية الويب كويست 



في المقام األول على عمليات  "الرحالت المعرفية" وهي عبارة عن إستراتيجية تعليمية تعتمد
البحث في االنترنت بهدف الوصول الصحيح والمباشر للمعلومة بأقل جهد ممكن, ويتم فيها 
تقسيم الطالب الى مجموعات بحيث يقوم كل طالب بدور محدد له ومن ثم تبادل المعلومات فيما 

 بينهم.

لمرحلة رام لجباستخدام تقنية االنست فيما قدمت بدرية القرني, ونوف الهايم المادة التعليمية     
م, ومن خالله أصبح هناك تغير ملحوظ في دافعية الطالبات بعد هذه المتوسطة في التعليم العا

االستراتيجية, وشغفهم في المشاركة والتعليق على المادة المقدمة, وذلك بحضور مديرة ادارة 
و التعليم بدرية المبارك, وموجهة االقسام  التربية و التعليم خلود الكليبي, ومديرة مكتب التربية

الدينية وداد المصطفى, وعدد من منسوبي إدارة التربية و التعليم باالحساء ، وكما أشارة القرني 
بعد عرض هذا المشروع عبر شبكات التواصل االجتماعي بأنه نال إعجاب شريحة كبيره من 

 داخل السعودية وخارجها .

 .في التواصل مع طالبه لتحفيزهم” رامجنستاال “معلم يستخدم برنامج  -

، فال تكاد هم مجاالت القرن الواحد والعشرينتعتبر التقنية الحديثة لغة عصرية وهي أحد أ       
، فتجدها في المال ية الحديثة عامل مؤثر وأساسي فيهنجد مجال من المجاالت إال كانت التقن

، ال يتجزأ من مجاالت حياة البشرية، والطب والصحة والتعليم في عصرنا هذا جزء واالقتصاد
المدرسة والمعلم أمام  ، جعللعلوم والمعارف الرقميةوطالب العلم والمعرفة في عصر انفجار ا

ماجد سليم ، من هنا أتت ضرورة اهمية دمج التقنية بالتعليم ، حيث انطلق المعلم تحدي كبير
مستثمرًا هذه التقنية الحديثة لتحسين  -وذجية الخامسة بجدةمالرياضيات بالن معلم- الثبيتي

، ” قرامتاالنس“وتجويد عملية التعلم والتعليم مع طالبه ، من خالل برنامج التواصل االجتماعي 
كتجربة رائدة في مادة الرياضيات ، حيث عمل مع طالبة على إرسال واجباتهم المنزلية 

راتهم عبر حساب خصصة لمتابعة ابنائه وتحفيزهم وبث روح الحماس فيما ومشاركاتهم واستفسا
 بينهم.

قائاًل أن اإلنطالقة في هذا العمل جائت ” الميدان التعليمي”وقد تحدث المعلم ماجد الثبيتي لـ     
جهزة اإللكترونية لحديثة ومدى حرصهم على إمتالك األبعد أن الحظت تعلق الطالب بالتقنية ا



ومن هنا بدأت الفكرة لشغل أوقات الطالب بما ينفعهم في هذا المجال ، كما أشاد بما  ،الحديثة
، عواض الزهراني وزمالئه المعلمين وجده من دعم من إدارة المدرسة متمثلة في القائد التربوي 

وركز  ،خدمة وطنهم المعطاءواختتم حديثه بأن الطالب هم جيل المستقبل ويحتاجون أن نعدهم ل
 دمج التقنية الحديثة مع التعليم ، كمجال يسهم في تحسين جودة المخرج التعليمي. يةعلى أهم

 رام.جتجارب عامة فى االنست 
 ) فى علوم الفضاءو نقله إلينا(:رام من الفضاءجريكي يغزو االنستأم -
سجل رائد فضاء قفزة عمالقة في عالم االعالم االجتماعي ببثه أول صورة من الفضاء      

 على حساب االنستقرام الخاص به.الخارجي 
ونشر ستيف سوانسون، وهو من قدامى رواد الفضاء األمريكيين، صورة شخصية أثناء      

 4333ليحصل على  0304تواجده في كبسولة فضائية على االنستقرام في السابع من ابريل 
 اعجاب في غضون أيام.

من قبل، حيث عرف رائد وكالة ناسا مايك واستخدام رواد الفضاء االعالم االجتماعي مرارا      
ماسيمينو كأول مستخدم لتويتر خالل تواجده على متن مركبة فضائية، حيث كتب في تغريد له 

  0339في العام 
كان االطالق مذهال!! شعور عظيم.. عمل جاد ومتعة ومناظر مهيبة.. بدأت حياة المغامرات، “

 Astro_Mikeوذلك من خالل حسابه @
ه منذ ذلك الحين رائد الفضاء الكندي كريس هادفيلد، الذي نشر مقاطع فيديو معلوماتية وتال     

وتغريدات من على متن محطته الفضائية ، كما أذاع مقطع فيديو له مقلدا ديفيد بيوي في أغنيته 
 التي حظيت بشعبية بعد ذلك، حيث كان قد بثها قبل عودته لألرض مباشرة.” غرائب الفضاء“

طلقت وكالة الفضاء الدولية ناسا حسابها على االنسقرام الذي يعرض مكتشفات علمية وأ     
 حديثة ومعلومات وصور التقطتها الوكالة من الفضاء على مدار التاريخ.

نسعى باستمرار لتوسيع توظيفنا لوسائل اإلعالم “وصرح المتحدث باسم الوكالة لورين وورلي      
 ” .أنها لنشر أخبار ناسا عن االكتشاف واالستكشافاالجتماعية لتشمل أدوات من ش

هناك الكثير من االنسقراميين المتحمسين “ 0300في بيان له في سبتمبر “مضيفا      
 ”.والمثيرة والمتعطشين لمزيد من الصور الجديدة



يمكنكم متابعة حساب رائد الفضاء سوانسون على االنستقرام من خالل الرابط      
 http://instagram.com/issالتالي:
)فى السياحة ونقل طبيعة  الخاصة بعدسته النيل نهر يرصد مصري  راميانستج -

 :الحياة(
 مصر روح هو النيل نهر: ”  farouk_design@ فاروق  أحمد االنستقرامي يقول     

 .”هنا الوحيد النهر إنه. الجيدة وطبيعتنا والتاريخ والرومانسية السكينة يمثل ألنه نظراً  والمصريين
 والبحر األحمر البحر إلى باإلضافة النيل نهر مياه على من مشاهد بالتقاط احمد يقومحيث 
 .المتوسط األبيض
 مثل أخرى  كثيرة وأشياء والمتعة القوة أيضاً  وتعكس البساطة المياه تعكس: ” أحمد يضيفو      
 أكبر أنه من برغم التأمل؟ في يغرق  وال البحر إلى ينظر الذي ذا من. المزاجية اإلنسان حاالت
 .”مسالم أنه إال األرض هذه على بحر
 بالنسبة جميل مكان كل بأن يؤكد فإنه أحمد عنها يبحث التي الجيدة لألماكن وبالنسبة     

 ينظر وكيف نفسه للشخص يعود هذا قبيح، مكان هناك يوجد ال: ” يضيف حيث ما لشخص
 .”له حدود ال اإلبداع بأن أؤمن أنا. المكان لهذا
 farouk_design@ حسابه عبر أحمد تابعوا الصور من المزيد لرؤية
) فى التوثيق الهندية مومباي مدينة في الحياة يوثق مشروع على يعمل راميانستج -

  :التاريخى المصور(
 في للحياة االجتماعية البيئة نع مشروعه خالل من واكاسكار كريج رامياالنستج يوثق     
 .عام بشكل وآسيا الهند في بالسكان اكتظاظاً  المدن أكثر من تعتبر التي الهندية مومباي مدينة
 البيئة أحداث توثيق إلى( Everyday Mumbai) اسم عليه أطلق الذي المشروع ويهدف     

 .المشروع باسم ومدونة انستقرام عبر للمواطنين اليومية والحياة المدينة في االجتماعية
 اللحظات اظهار هو everydaymumbai@ المشروع هذا وراء الفكرة إن: ” كريج يقول     
 كبير عمل طاقم عليه يقوم المشروع أن وبما. اإلعالم يغطيها ال والتي مومباي مدينة تشكل التي
 .”ومحترفين أجانب مصورين خالل من توثيقها سيتم الجوانب من العديد فإن

 انستقرام عبر حسابها متابعي ودعت المشروع لهذا تحمست بهانجا من جارديان صحيفة     
 .مومباي في للحياة المذهلة الصور من المزيد لرؤية guardiancities@ هاشتاج لزيارة



فى الالتينية) أمريكا بلدان في والتقاليد الحداثة بين الصراع يتناول التيني راميانستج -
  ، ومقارنة المجتمعات(:ستثماراال

 النشاط أماكن على أتردد ما عادة: ”  raulbar@ باريوس راؤول رامياالنستج يقول     
 .”االنساني التواجد ينشط حيث التاريخية والمناطق واألحياء واألسواق االقتصادي

 بنما شوارع من بدقة مختارة للحظات صورا االجتماعي العلم في المتخصص راؤول يلتقط     
 للمجتمعات وفهمي ادراكي ألزيد التصوير أستغل: ” يضيف حيث أخرى  التينية وبلدان وبوليفيا
 .”المناطق تلك في المعقدة
 كيفية حول يتمحور الذي راؤول عمل خالل موضوعها بقدر مهما الصورة سياق وي عتبر     
 .الكبيرة المجتمعات مع األفراد تفاعل
 إلى أسعى. والحداثة التقاليد بين صراعاً  العالم من المناطق هذه تواجه: ” راؤول يقول      
 بالنسبة المجتمع أهمية مدى ألنقل المناطق هذه في يوم كل حياتهم يعيشون  الذين الناس تصوير
 .”والحزن  الوحدة تعكس صوري  من العديد أن رغم لحياتهم
 raulbar@ حسابه زوروا راؤول ينشرها التي الصور لرؤية
   )فى نقل الثقافات(:وأستراليا أفغانستان بين ما العالم يستكشف راميانستج -
 الناس يعيش بينما البساطة أحاكي أن أحاول: ” كويلتي أندرو األسترالي رامياالنستج يقول     
 لم التي الصغيرة المجتمعات على باالطالع مفتوناً  نفسي أعتبر. بقسوة يوم كل افغانستان في

 .”السابقة عاماً  األربعين خالل الحروب عدا شيئاً  تعرف
 بما المنطقة تلك من واألحداث األخبار نقل على يعمل كابول في حالياً  يمكث الذي أندرو     
 .وسوريا وتركيا العراق شمال حدود على تمتد التي األزمات فيها
 حيث الهادئ المحيط جنوب شواطئ على جدا مختلف بشكل الخاصة حياته رحلة بدأت     
 تلك أستكشف وأنا الجامعية دراستي أعوام وقضيت األسترالية سيدني في نشأت لقد: ” يقول

ندونيسيا أستراليا فيها بما المنطقة  .”وا 
 تلك بين بالجمع وبدأت فقط عامين قبل بدأ الفوتوغرافي بالتصوير اهتمامي: ” أندرو يضيف     

 الذي للتصوير حبي بدأ الوقت مرور ومع. الماء تحت تصور كاميرا امتلكت عندما الهوايتين
 في صحراوية منطقة في اآلن أعيش أنني لدرجة االستكشاف على يطغى أيضاً  مهنتي أصبح
 ”.أفغانستان دولة



 andrewquilty@ انستقرام على حسابه زوروا أندرو أعمال لرؤية
  )نقل ظروف الحياة(: جديدة أطعمة على للتعرف العالم يجوب راميانستج -
 كنت عندما: ” فيقول ذكرياته jamespomerantz@ بوميرانتز جيمز االنستقرامي يسترجع     
 .”الطعام تعد وهي أمي وأشاهد المطبخ أرضية على أجلس كنت جدا صغيرا
 حول ليسافر يدفعه ما وهو حياته في شيء أهم والعائلة الطعام إعداد فإن لجيمز بالنسبة     
 .المطاعم مجال في ما فترة العمل بعد كمصور العالم
 عشت لقد. صغير سن في وأنا أمي ماتت عندما قوية صدمة تلقيت لقد: ” جيمز يضيف     
 االستيقاظ. الزبائن طلبات يلبي الذي الوحيد وأصبحت المسؤولية كل تحملت أن بعد قاسية فترة
 أشعر ما فعادة حياتي طبيعة مع يتناسب ال البسكويت إلعداد صباحاً  السادسة الساعة مبكراً 
 .”أشهر عدة بعد وأستقيل بالملل
 في الفن مساق بتدريس سفره عدم فترة ويستغل عائلته مع نيويورك في اآلن جيمز يقطن     
 .والطعام والعلم التصوير بين ما تدمج التي البصرية الفنون  مدرسة
 أول فإن أذربيجان أو باكستان في كانت سواء تصوير رحلة من أعود عندما: ” جيمز يقول     
 التي اللحظة أما. زوجتي لتتذوقه سفري  رحلة خالل أكلته جديد شيء طبخ هو به أقوم شيء

 .”العشاء طعام أعد بينما لتشاهدني بحملها العامين ذات ابنتي رغبة هو للصراخ تدفعني
 jamespomerantz@ انستقرام على حسابه زوروا جيمز ينشرها التي الصور من المزيد لرؤية
  :) فى علوم الحيوان( وشخصياتها الفيلة لغة لتعلم تسعى أمريكية راميةانستج -
 ما شيء هناك: ”  elise_gills@ جيلتشريست إليس األمريكية والباحثة راميةاالنستج تقول     
 تشتيتها يتم ولكن ومرحة صغيرة الفيلة بعض إن. الفيلة شخصيات من العديد معرفة وهو أتقنته

 .”ورزينة وهادئة بطيئة منها والبعض بسهولة
 الدكتور بجانب التايلندية Chiang Saen منطقة في الفيلة على عملها إليس الباحثة تركز     
 الوصول إلى عملهم خالل من ويهدفون  Think Elephants الدولية والمؤسسة بلوتنيك جوش
 هذه على للحفاظ هامة خطوة بأنها إليس تشعر مهمة وهي الفيلة لعقول أفضل قراءة إلى

 .الحيوانات



 ولكن الرؤية خالل من عالمها تكتشف الرئيسية والحيوانات االنسان إن: ” إليس تضيف      
 ما إلدراك والسمع واللمس الشم مثل أخرى  حواس يستخدمون  إنهم. نفسه الشيء تفعل ال الفيلة
 .”بهم يحيط
 كي الحيوانات أنواع حول الفضول اآلخرين في تغرس أن االكتشافات هذه مع إليس تأمل     
 .بها تحيط التي للمخاطر ينتبهوا
 نغير لم إن بأنه أعتقد وأنا للخطر معرضة حيوانات اآلسيوية الفيلة إن: ” إليس تقول      
 .”القادمة السنوات خالل سينقرضون  فإنهم بيئتهم ومع معهم فيها نتعامل التي الطريقة

 عمل عبر الضخمة المخلوقات هذه حول انطباعاتها بنشر إليس تقوم عملها مجال إلى باإلضافة
 .الفيلة مع قرب عن تكتسبها التي الخبرة رسوماتها عبر وتنقل فني

 ذلك اتأمل األيام بعض وفي هنا ونصف سنة اآلن أمضيت لقد: ” األمريكية الباحثة تقول      
 .”نوعه من فريد شيء هو أراه ما بأن نفسي وأذكر والعجيب الضخم المخلوق 
 My Backyard Elephant بعنوان لألطفال كتاب إلصدار مؤلف مع إليس حالياً  تعمل      
 .الفيلة حماية في تساهم أموال وجلب األمية لمحو تهدف قصة وهي
 elise_gills@ حسابها زوروا إليس تنشرها التي الصور من المزيد لرؤية
  :) فى الفن(صغيرة فنية بلوحة السنة أيام من يوم كل تخصص راميةانستج -
 تبدأ أن lorraineloots@ لوتس لورين إفريقية الجنوب راميةاالنستج قررت عندما     

 لوحة كل مشاركة أيضاً  قررت فقد عام لمدة يوم كل صغيرة فنية لوحة برسم الخاص مشروعها
 .بذلك نفسها تلزم كي أصدقائها مع انستقرام على
 المشروع هذا لوحات ت عتبر”  صغيرة لوحة 065”  لمشروعها الثانية السنة وفي واآلن     

 .تاون  كيب رأسها ومسقط مدينتها من مستوحاة
 التفاصيل إلظهار مائية طبقات واستخدام سنتمتر 0 قطرها دائرية لوحة برسم لورين تقوم     
 .”أسهل مهمتي من تجعل العدسة أن من الرغم على مكبرة عدسة أستخدم ال: ” تقول حيث
 أن وتأمل مكان كل من لوحاتها تستوحي بأنها لورين تقول جدتها إلى الممطر الطقس من      
 يجب بأنه يخبرني أن والدي اعتاد: ” تضيف حيث أفضل بشكل حياتهم ليعيشوا اآلخرين تلهم
 يرام ما علي يسير ال ما شيء هناك كان واذا حياتي جوانب من جانب كل تقييم اعادة أن علي
 .”الكلمات هذه وقع على أعيش أنا. بتغييره أقوم أن إذاً  علي فجيب



 :) فى الفن( رائعة فنية أعمال إلى القديمة الروايات أوراق تحول راميةانستج -
 ولكن القديمة الروايات أوراق وتمزق  تطوي  وهي يومياً  ساعات أربع ماركوس مارلين تقضي     
 في وخاصة جديدة حياة الكتب اعطاء حول الكتب فن يتمحور: ” تقول حيث اتالفهم بهدف ليس
 منازل إلى نفسها الروايات لتعيد رائعة طريقة إنها. االلكترونيين والقراء االلكترونية الكتب زمن

 .”مختلف بشكل ولكن الناس
 العمل بدأت األمريكية نيوجيرسي والية في حالياً  وتعيش البرتغال من تنحدر التي مارلين      
 وفي. 900 الطوارئ  هيئة في مراسلة عملها خارج أوقات في شخصية كهواية الكتب فن على
 .االنترنت عبر وبيعها انستقرام على الفنية قطعها صور نشر بدأت المطاف نهاية
ن ورائحتهم للكتب حبي من االلهام أستقي أنني أعتقد: ” مارلين تضيف        طريقة أفضل وا 
 .رائعة فنية أعمال إلى تحويلهم هي تدويرهم إلعادة
  a_novel_idea_21@ حسابها زوروا الفنية مارلين أعمال لرؤية
  )فى الفن(: الكرتونية الشخصيات مع المكياج استخدام فن تتقن راميةانستج -
 على محبوبة كرتونية شخصيات laurajenkinson@ جينكسنون  لورا االنستقرامية تحيي     
 .للشفاه قليل والتواء الصبر من والكثير المكياج من القليل باستخدام وجهها
 الماضي العام خالل وذقنها فمها على كرتونية فنية قطعة 53 من أكثر برسم لورا قامت     
 .بجز واالرنب دافي وبطة وشريك نيمو مثل
 أنني أدركت: ” تقول حيث مكياج كفنانة انستقرام على الموهبة هذه على العمل لورا بدأت     
 الساعات بعض قضاء بإمكاني كان إذا. الناس وجوه على البسمة يرسم مختلفاً  شيئاً  أفعل أن أريد
 ”ذلك؟ أفعل ال فلم الناس، بعض وجوه على البسمة لرسم يومياً 
لهامها بتشجيعها انستقرام على لورا متابعو ويقوم        حيث الملحوظ عددهم تزايد مع خاصة وا 
 وتكون  إال أيام عندي يوجد ال حالياً  فأنا وآرائهم الناس طلبات من حالياً  ابداعاتي تأتي: ” تقول
 .”االلهام بمصادر مليئة
 laurajenkinson@ حسابها زوروا لورا ابداعات من المزيد لرؤية
 :) فى السياحة(رامانستج على جذبا الدول أكثر رسميا أستراليا -
 نظرا انستقرام على الكثير اعجاب على تحوز التي الدولة لقب على أستراليا حازت بأن عجب   

 البرية والحياة بحمرة الشمس فيها تغرب التي والصحاري  والبيضاء الزرقاء بالشواطئ لتمتعها



 إلى باإلضافة فيها مكان كل في المنتشرة الجميلة المقاهي من يحصى ال الذي والعدد المذهلة
 .والكنغر الكواال حيواني بوجود وتتميز بالشواطئ محاطة بلد أنها

 متابع مليون  من أكثر جمع من تمكنت Australia@ انستقرام على أستراليا سياحة صفحة     
 .العالم في الوطنية للجهات التابعة الصفحات بين متابعة األكثر الصفحة جعلها مما
 كندا وصفحة فقط ألف 06 يتابعها الرسمية سيتي نيويورك مدينة صفحة فإن المقابل في
@explorecanada أستراليا مثل جدا جذابة دولة على بالغريب ليس وهذا ألف 007 يتابعها. 

 هشتاج تحت بالنشر أستراليا صفحة انستقرام حساب على العامل الطاقم يقوم مصادرهم ولتوثيق
#seeaustralia وهاشتاج #restaurantaustralia  ويختارون  روعة الصور أكثر وينشرون 

 .اليوم في صور ثالث أو صورتين أجمل

 .روابط لإلستعانة بها 
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 مرفق
 وهذه خارطة توضح الدول التي تطبق تجربة التعليم بواسطة األجهزة اللوحية :

 
على عدد من المدارس في  Tablet for school: أجريت بحوث مستقلة تابعة لمؤسسة بريطانيا

مدرسة، وفيما يلي بعض النتائج المستقاة من أبحاث هذه  40المملكة المتحدة، بلغ عددها 
 المؤسسة:

 (0:0) من مجموع مدارس المملكة المتحدة توظف األجهزة اللوحية بأسلوب جهاز لكل طالب 6٪
 من مدارس المملكة المتحدة تستخدم األجهزة اللوحية. 69٪
 لمدارس التي ال تستخدم األجهزة اللوحية تدرس إدخالها في التعليم.من ا 49٪

ألف مدرسة. وأعلنت  85ألف جهاز لـ  933: قامت الحكومة االتحادية بشراء أكثر من البرازيل
 بليون. 0370حكومة والية ساوباولو أنها تدرس مشروعا يتضمن إدخال األجهزة اللوحية بقيمة 

 جهازا للمدارس العامة. 005633أعلنت الحكومة توزيع  0304: في فبرابر كولومبيا
بإطالق  0339: قامت وزارة التربية والتعليم في والية فيرجينيا في نوفمبر الواليات المتحدة

لى الفصول  مشروع الستكشاف اآلثار المترتبة على إدخال بدائل الكتب المدرسية التقليدية ا 
تقديم محتوى عالي الجودة باستخدام مختلف الدراسية، وكشفت عن طرق جديدة لتنظيم و 

 المنصات كاألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وكان من أهداف المشروع :
معرفة كيف يمكن استخدام المحتوى التعليمي الرقمي لزيادة فعالية ومشاركة الطالب وتحسين  –

 مخرجات التعليم وممارسات المعلمين.



ة المترتبة على السياسات الفنية الستبدال الكتب المدرسية التقليدية حصر اآلثار االجتماعي –
 بالبدائل الرقمية.

مليون جهاز لطالب الصف األول. وفي يوليو  037، وزعت الحكومة 0300: في عام التايالند
تم استبدال مشروع جهاز لكل طالب، وسيتم استخدام الميزانية في تجهيز الفصول ذات  0304

 تقنية العالية.اإلمكانات ال
تم استخدام األجهزة اللوحية، وتميزت الهند باستخدام األجهزة  0300: بدءًا من عام الهند

 Andhra(، في عدة واليات مثل )iSlates ،Aakash devicesرخيصة الثمن مثل )
Pradesh ،Rajasthan ،Maharashtra.) 

التعليم الرقمي لتزويد المدارس أطلق مشروع التغطية الكاملة لمشروع  0300: في عام الصين
 باألجهزة الرقمية، وقامت حكومات المدن المتعددة بشراء األجهزة اللوحية وتوزيعها على المدارس.

أن األجهزة اللوحية ستحل محل الكتب بحلول  0300: أعلنت الحكومة في عام كوريا الجنوبية
يتضمن فصواًل على اإلنترنت ، وتعد هذه المبادرة جزء من برنامج أوسع نطاقًا 0305عام 

 ومناهج دراسية تقدم عبر السحابة اإللكترونية، ويتوقع أن يكلف المشروع بليون جنيه استرليني.
أطلق مشروع مدارس المستقبل إلدخال األجهزة اللوحية لجميع الطالب،  0303: في عام اليابان

لثانوية والخاصة بين عامي ، وللمدارس ا0300َو  0303وقدمت للمدارس االبتدائية بين عامي 
 .0300َو  0300

، أطلقت سنغافورة مشروع تحديد معايير بيئة تشغيل تكنولوجيا 0303: في عام سنغافورة
من خالل ” إعادة تعريف النهج التربوي “(، والذي يهدف إلى SSOEالمعلومات واالتصاالت )

في المدارس. وقد تم تزويد التركيز على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 .0300مدرسة في عام  053جهازا ألكثر من  003333المدارس بأكثر من 

قامت وزارة التربية والتعليم بإطالق مشروع الفاتح، وهو عبارة عن خطة للتغلب على  تركيا:
، وذلك 0304إلى العام  0303الفجوة الرقمية في التعليم خالل خمس سنوات بدءًا من العام 

مدرسة  40333خال األجهزة اللوحية في جميع مراحل التعليم العام، وقد قامت بتجهيز بإد
 فصال دراسيا بأحدث تقنيات المعلومات واالتصاالت وتحويلها إلى فصول ذكية. 573333و

مشروع الفاتح لديه خمسة مكونات رئيسة على النحو المنصوص عليه في الموقع الرسمي 
 للمشروع على اإلنترنت:

عداد البنية التحتية للمعدات والبرمجيات التي تضم شراء األجهزة وتوزيعها وتركيب المعدات إ  –
 الالزمة في المدارس.

دارة المحتوى الرقمي والتي تشمل مواد جديدة تتفق مع التعليمات التي تدعمها تقنية  – توفير وا 
 المعلومات واالتصاالت.



يجاد االستخدام الفعال لتقنية المعلومات واال – لى ا  تصاالت بما يتماشى مع المناهج التي تهدف ا 
 قنوات جديدة لدمج تقنية المعلومات واالتصاالت في المناهج الدراسية.

 استخدام واٍع وموثوق وقابل للقياس لتقنية المعلومات واالتصاالت. –
تخدامها تدريب المعلمين أثناء الخدمة على تقنية المعلومات واالتصاالت، لتمكينهم من اس –

 بشكل فعال وصحيح في بيئة الفصول الدراسية.
: في أستراليا، قامت حكومة كوينزالند بتقديم استراتيجية الفصول الذكية عبر خارطة أستراليا

مكانات تقنية المعلومات واالتصاالت لعمليتي التعليم والتعلم في مدارس الدولة،  طريق، لتسخير ا 
لى تحديد مدى فعالية واستخدم في هذا المشروع ٔاجهزة ا آليباد اللوحية من شركة ٔابل، ويهدف ا 

 هذه األجهزة في دعم وتوسعة تعلم الطالب في الفصول الدراسية، وكان الغرض من هذه التجربة:
 تحديد مالءمة اآليباد كٔاداة تعليمية في المدارس. –
 األسترالية.تحديد مدى توافق اآليباد مع منصة وزارة التربية والتعليم  –

: وفي المملكة العربية السعودية تم الوقوف على عدة تجارب لمدارس المملكة العربية السعودية
خاصة تسعى لتوظيف األجهزة اللوحية في العملية التعليمية، منها ما كانت فيه األجهزة عبارة 

ية التعليمية و عن وسائل إثراء وبحث عن المعلومة، ومنها ما كانت فيه عامال أساسيا في العمل
وسيلة لمتابعة الدروس والتواصل بين المعلم والطالب وطريقة لتقييم ومتابعة الطالب ومنصة 
متكاملة لعمليتي التعليم والتعلم وفق استراتيجيات تدريس حديثة مثل استراتيجية الصف المقلوب 

التعليم باألجهزة أو استراتيجية التعلم المتخصص أو غيرها، ولعل من أهم المدارس التي تطبق 
اللوحية وفق رؤية تربوية عصرية ومتكاملة مدارس أكاديمية وعد، حيث قامت هذه المدارس 
بإنشاء أكاديمية مدارس وليست مدارس عادية فقط، وفي الحقيقة مشروعهم أكبر من كونه 
مشروعًا لتوظيف األجهزة اللوحية فحسب، بل كما يحبون أن يسمونه هم )رحلة إعادة تعريف 

 التجربة المدرسية(. 
 
 


