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المسؤولية عن محتواه بالمؤلفين، وال يمكن بأّي حاٍل من األحوال أن يُأخذ على أنه تعبير عن آراء   تنحصروالممول من االتحاد األوروبي.  األردنتمكين الشباب في في إطار مشروع اليونسكو أُنتَِج هذا الدليل : إخالء مسؤوليّة

 .االتحاد األوروبيّ أو  اليونسكو

 

اليونسكو بما يخّص الوضع القانوني ألّيِ بلٍد أو أراٍض أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها أو ما يخّص تعيين حدودها أو تخومها. األفكار ال تتضّمن التّسميات المستخدمة وعرض المواد في هذا الدّليل تعبيًرا عن أّيِ رأيٍ كان من جانب 

 .آراء اليونسكو وال تُلِزم المنظمة ليست بالضرورةواآلراء الُمعبَّر عنها في هذا المنشور هي آراء المؤلفين؛ وهي 
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 المقدمة 

 ما هي التربية اإلعالمية والمعلوماتية؟ 
اإلنسان، وتعزيز ظهر مفهوم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ليدمج التربية اإلعالمية مع التربية المعلوماتية بهدف رفع الوعي في حقوق 

قراطية آليات اتخاذ قراراٍت سليمٍة تأكيًدا على مبدأ المساءلة والشفافية، وخلق فهٍم واٍع وايجابي بدور ووظيفة اإلعالم في المجتمعات الديم
 .  1بهدف القضاء على االنحياز وبناء مجتمع المعرفة

مجموعة المعارف والمهارات والكفايات الالزمة ، بأنها  ية والمعلوماتيةة اإلعالم، التربي2012ولقد عرفت اليونسكو في مؤتمر موسكو عام  
نسان، مما وإنتاجها ونقلها بطريقة إبداعية وقانونية وأخالقية تحترم حقوق اإل واستخدامهاللوصول للمعرفة والمعلومات وتحليلها وتقييمها 

ادرون على استخدام قنوات ومصادر متنوعة من اإلعالم  قن المعارف والمهارات والكفايات يمتلكون هذه المنظومة م من يعني بأن
على تحليل المعلومات، والرسائل، والمعتقدات، والقيم التي تنقلها وسائل   ويمتلكون القدرةوالمعلومات في حياتهم الخاصة والمهنية والعامة،  

 .2لتحقق من صحتها طبقًا للمعايير الشخصية والعامة، والتي تعتمد على السياقاإلعالم بغض النظر عن محتوى المنتج، وبإمكانهم ا
 

 ما هي نوادي التربية اإلعالمية والمعلوماتية؟ 
، من األنشطة المدرسيةكجزء أسبوعًيا  حصتيننواٍد تستهدف طالب المرحلة األساسية من الصف السابع وحتى الصف التاسع بمعدل 

تزويدهم بالمعارف الالزمة وصقل مهاراتهم بكيفية الحصول على  ، و يلتقي الطالب والمعلمون فيها لمناقشة قضايا اإلعالم والمعلومات
 .والتعامل اإليجابي معها والتأكد منها، فضاًل عن آليات التعاطي مع وسائل اإلعالمالمعلومة 

 
 ما أهمية التربية اإلعالمية والمعلوماتية؟ 

يعد اإلعالم بشكككككككككككل عام واإلعالم الحدي  بشكككككككككككل خا  من أهم األدوات التي تؤير على الهوية الىقافية ألم مجتمع، وعلى الر م من 
ائل اإلعالمية والتكنولوجيا يوفر فرصككككككككًا أكبر لتعليم الشككككككككباب وتحقيق التنمية المسككككككككتدامة، إال أن هنا  مخاطر تدفق المعلومات والرسكككككككك 

محتملة تواجه الشكباب الذين هم أكىر عرةكة لهذه التحديات من  يرهم، مما يؤكد ةكرورة تمكين الطالب على كيفية التعامل مع وسكائل 
 اإلعالم وكيفية الحصول على المعلومات. 

 

 
 ات واإلستراتيجية. باريس، فرنسا. (، التربية اإلعالمية والمعلوماتية: مبادئ توجيهية للسياس2013) يونسكو  1

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225606e.pdf 
 . 2ة  ، صفح2012 ةاإلعالمية والمعلوماتيإعالن موسكو حول التربية   2

en.pdf-mil-on-declaration-literacy/publications/moscow-https://www.ifla.org/files/assets/information 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225606e.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/moscow-declaration-on-mil-en.pdf
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تعزيز وتفعيل مبادئ التربية اإلعالمية لمواجهة اإلخطار الناجمة عن التدفق ةككككككككككرورة  تمت اإلشككككككككككارة واإلجماع في المحافل الدولية إلى  
الضككخم للمعلومات، والتي أصككبحت أداًة لتمكين وحماية األطفال والشككباب من المؤيرات السككلبية المحتملة الناجمة عن االسككتخدام المفر  

األطفال والشكككككككباب على اإلنخرا  بشككككككككل أوسكككككككع مع وسكككككككائل اإلعالم  -التربية اإلعالمية والمعلوماتية-م، حي  تسكككككككاعد  لوسكككككككائل اإلعال
من  والمعلومات المختلفة، وتطوير مهارات التفكير الناقد لديهم لمعالجة المعلومات التي يتلقونها، واكسابهم مهارات رقمية وحياتية تمكنهم

 .يصبحوا مواطنين فاعلينان 
يساعد اكتساب الطالب مهارات في التربية اإلعالمية والمعلوماتية على تسهيل الحوار بين الىقافات وتطوير التفاهم المتبادل، من خالل  
تعرفهم على التقاليد والىقافات المختلفة بطرق جديدة واالعتراف بها. كما تساعد التربية اإلعالمية الطالب على أن يكونوا أكىر تقبال 

 .حًا مع اآلخر، وأكىر استيعابًا وتقباًل للحوار بين الىقافات واألديانوتسام

 
 ؟ ما هي أهداف نوادي التربية اإلعالمية والمعلوماتية 

 .استيعاب أهمية وةرورة بيئة اإلعالم واالنترنت و يرها من مصادر المعلومات .1
المعلومات ومحتوى اإلعالم والمواد المنشككككككككورة على اإلنترنت من ، من خالل تقييم واإلبداعي لدى الطلبةبناء قدرات التفكير النقدم  .2

 حي  مصداقيتها والغرض منها بأسلوب نقدم.
 .المعلومات والرسائل اإلعالمية وفهمها وتحليلها على الحصولببناء قدرة الطالب  .3
 وخطوات عملية.حماية الطالب من التأييرات السلبية لوسائل اإلعالم، من خالل تزويدهم بآليات  .4
 .بناء قدرة الطالب على تطبيق مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لغايات معالجة المعلومات ولتوليد محتوى  .5
 .تعزيز االستخدام األخالقي عند انتاج ومشاركة أم محتوى إعالمي ومعلوماتي .6
الديمقراطية، وفهم الظروف والشكككككرو  التي يمكن من خاللها تحقيق فهم دور ووظائف اإلعالم ومزودم المعلومات في المجتمعات  .7

 هذه الوظائف.
 التفاعل مع اإلعالم والمعلومات للتعبير عن الذات وحرية التعبير والحوار الىقافي والمشاركة الديمقراطية. .8
 

 ؟والمعلوماتية نوادي التربية اإلعالمية  ( والقدراتمخرجات )المعرفة والمهارات ما هي  
 .القدرة على الحصول على المعلومات واستخدام وسائل اإلعالم بالطريقة الصحيحة وتقييم كيفية استخدامها .1
 .القدرة على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات وتقبلها .2
 .القدرة على استيعاب المحتوى اإلعالمي والمعلوماتي .3
 المتعددة.  القدرة على التعبير عن النفس عبر وسائط اإلعالم  .4
 والتقييم للمحتوى اإلعالمي والمعلوماتي والمرتبط بمهارة التفكير النقدم بالرسائل اإلعالمية.مهارة التحليل  .5
  ة.يهم شعور قوم باالنتماء والمواطنفي مجتمعاتهم ولد مواطنين صالحين وفاعلينقدرة الطالب على أن يكونوا  .6
 .انتاج محتوى إعالمي ومعلوماتي عبر اإلنترنت أو بدونهالمشاركة، أم المساهمة في  مهارة  .7
 .المهارات الرقمية للقرن الحادم عشر .8
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 خر. تقبل واحترام اآلو والىقة بالنفس ، روح الفريق والعمل الجماعيتنمية  .9

 ما هو الغرض من هذا الدليل؟ 
الرا بين كوادر وزارة التربية والتعليم )العاملين بالوزارة، المعلمين، مديرم المدارس(،  عمليةبهدف توفير إرشادات هذا الدليل يم تم تصم
تصميم وتطبيق الخطوات العملية التي من شأنها مساعدتكم على    ويحتوم على مجموعة من.  نوادم للتربية اإلعالمية والمعلوماتيةبإنشاء  

 والمعلوماتية في مدارسكم والموجهة لطالب الصف السابع والىامن والتاسع.سير نوادم التربية اإلعالمية وت
 

التربية ويتكون هذا الدليل من جزئين، الجزء األول يتضمن مرحلة بناء قدرات كوادر الوزارة ليكونوا قادرين على انشاء وتسيير نوادم 
، اةافة  مية ومعلوماتية ناجحة ومستدامة عالرق الى خطوات انشاء نوادم تربية ا في الجزء الىاني سيتم التط. و اإلعالمية والمعلوماتية

م مهمة بناء قدرات كوادر  ، والشركاء المنفذين الذين ستوكل لديهوتوسعها ء المحتملين للمساعدة على استدامة هذه النوادمالى الشركا
 الوزارة.

 
، ليكون عونًا لهم على  السابع، والىامن، والتاسع  وففنوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية للصدليل وزارة التربية لكوادر ويسعدنا أن نقدم 

 تحقيق النتاجات التربوية المنشودة.
لكوادر  وعلى الر م مما بذل من جهد في إعداد هذا الدليل، إال أن األساليب واإلجراءات والوسائل الواردة في هذا الدليل، تمىل مقترحات 

، ةمن إمكانيات المدرسة وقدرات المعلم  الفرديةيار ما يالئم حاجات الطلبة، وفروقاتهم  ليسترشدوا بها من دون إلزام، فلهم حرية اخت  الوزارة
 نفسه.

 الجزء األول: بناء القدرات  . 1

والتي تأتي ةمن أهداف الخطة االستراتيجية  نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتيةإدارة وتنفيذ حيويًا في  تلعب وزارة التربية والتعليم دوراً 
 االجتماعيالتـي تـزود الطلبـة بالمهـارات الحياتيـة والمهنيـة ومهـارات مراعـاة النـوع  األساسيةالمناهـج والعناصـر في تطوير   2018-2022

مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية وقيمها، ودعم  تهيئة البيئة التي تسمح للترويج ل. تساهم الوزارة بومهـارات القـرن الحـادي والعشـرين
من خالل  المعلوماتية و ، وتقديم الدعم للمدارس التي ستستقبل نوادم التربية اإلعالمية استمراريتها وتبني مفاهيمها على مستوى الدولة

كوادر  مهمة وتكمن لكل صف.  الصفية التي تغطي حصتين مقررتين ةمن برنامج الدروس األسبوعياألنشطة تضمينها كجزء من 
المدارس الذين سيعملون على تأسيس نوادم العمل على وةع وتطبيق معايير اختيار المدارس وبناء قدرات المعلمين ومدراء  في الوزارة

 ، إةافة إلى عملية اإلشراف والتقييم المستمرة لعملية تنفيذ النوادم.  التربية اإلعالمية والمعلوماتية في مدارسهم
 :األقسام والدوائر المعنية

 إدارة اإلعالم واالتصال المجتمعي  -
 إدارة اإلشراف والتدريب التربوم   -
 إدارة المناهج والكتب المدرسية -
 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والىقافة والعلوم  -
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 بويةإدارة النشاطات التر  -
 

ي تدريبات ُعقدت في عمان وبيروت، معلمًا ومديرًا شاركوا ف  60بناء قدرات أكىر من  2020-2016استطاعت الوزارة خالل األعوام 
ويعدون ركيزة أساسية في تدريب معلمين أخرين. كما يمكن االعتماد على مؤسسات وطنية مىل نقابة الصحافيين ومعهد اإلعالم األردني 

 لرفد عملية التدريب وتطويرها بشكل مستمر. 
 

 تصميم البرنامج التدريبي للمعلم  

المدارس ليتمكنوا من تقديم   ومديرم عاملين في الوزارة والمعلمين  كوادر الوزارة من  بناء قدرات  ةمان  مهمة    والتعليمتقع على وزارة التربية  
عقد ورشات تدريبية ذلك من خالل  نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية لطالب الصف السابع والىامن والتاسع في المدارس المستهدفة، و 

كمدربين او بناء شراكات يعمل على تقديم ورشات تدريبية لكوادر وزارة التربية والتعليم  اختيار شريك منفذينفذها المعلمون المدربون أو 
على بناء قدرات  للعمل ،الخبراء في أساليب التعلم النشطمجموعة من المدربين الخبراء في مجال اإلعالم و  مع جهات مختلفة لتوفير

 زويد المتدربينلى تإتهدف  ىيام كحد أدنأخمسة تدريبية مدتها من خالل توفير ورش لمدارس العاملين في الوزارة والمعلمين ومديرم ا
 والتي ستمكنهم من إنشاء نوادم للتربية اإلعالمية والمعلوماتية في مدارسهم.   ةوالضروريبمجوعة من المهارات الالزمة 

 
 :التدريبية على عدة أهداف أهمها الورشتتركز هذه 

 فهم مبادئ ومفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية وتطويرها. -
 ترسيخ مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية.الحصول على المهارات الصحيحة واألدوات الالزمة والتي ستؤهلهم على  -
 التعرف على منهج التربية اإلعالمية والمعلوماتية )دليل المعلم( واألدوات المستخدمة لنقل المعرفة للطالب. -
 المقدرة على إنشاء وتسيير وإدارة نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية -
 لتربية اإلعالمية والمعلوماتية عن طريق تقنيات تعليمية مبتكرة مىل التعلم النشط.الحصول على مهارات متقدمة في تدريس ا -
 .تطوير موادهم التعليمية الخاصة بالتربية اإلعالمية والمعلوماتيةل المشاركين صقل مهارات -
ى التفكير الناقد حول اإلعالم وفهم الحصول على المعرفة الالزمة إليصال مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ومساعدة الطالب عل  -

 أساسيات حقوق اإلنسان مع التركيز على القضايا الجندرية. 
 
 

 نوادي التربية اإلعالمية والمعلوماتية إنشاء الثاني:  لجزء ا . 2

وبعد تأسيس هذه يناء أولنتمكن من انشاء وتأسيس نوادم التربية اإلعالمية هنالك مجموعة من الخطوات الواجب القيام بها قبل و 
على  للمساعدةانشاء نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية، خطوات في هذا القسم سيتم التطرق لالنوادم لضمان ديمومتها ونجاحها، و 
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التقييم والبناء  ةلة التحضير ومرحلة التنفيذ ومرحل، والتي تشمل يالية مراحلة وهي مرحوإدارتهاوتطبيقها التخطيط لهذه النوادم وكيفية 
 على الخبرات.

 

 التحضير مرحلة المرحلة األولى:  .2.1

 معايير اإلختيار 2.1.1

 لضمان نجاح هذه النوادم، هذه االعتبارآخذها بعين  الخطوات الواجب، هنالك مجموعة من في المدارس بإنشاء النوادم البدءقبل 
   .ومقدرتهم على إدارتها والعاملين في الوزارة لضمان التزامهم في هذه النوادم والمعلمين المدارس  ختيارستساعدكم على االمعايير 

 

 معايير اختيار المدارس 

 أنشطة التربية اإلعالمية والمعلوماتية. بمتابعة واستكمال جميع اإللتزام والجدية -
 وجود صفوف من الصف السابع وحتى التاسع. -
 توفر مختبرات حاسوب مزودة بخدمة )اإلنترنت(.  -
 )نقطة اتصال(.  حلقة وصل للمشروع التزام مدير/مديرة المدرسة بصفته -
 توزيع جغرافي عادل بين مركز وأطراف المحافظة إن أمكن.  -
 
 

 المعلمين معايير اختيار 

 )بمعدل معلمين في كل مدرسة( معلمين بالتخصصات التالية: الحاسوب، اإلجتماعيات، واللغات  -
 الشغف واالهتمام بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية. -
 خبرة جيدة في استخدام تكنولوجيا المعلومات. -
 .أنشطة التربية اإلعالمية والمعلوماتية والجدية بمتابعة وحضور والعمل في كامل االلتزام -

قبلمرحلة التحضير

وتتضمن معايير اإلختيار، وتجهيز البنية التحتية•

خاللمرحلة التنفيذ

كيفية ادارة النوادم من خالل اعطاء الحصص للطالبوتتضمن •

بعدمرحلة التقييم والبناء على الخبرات

بأن ةمانو . المدارس المستهدفةالى تغيير في أدت بعد اإلنتهاء من النادم من المهم التحقق من أن المخرجات •
.في هذه النوادم حققوا األهداف المرجوةكافة المشاركين 
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 يفضل اختيار المعلم الذم يملك شخصية مؤيرة بين الطلبة.  -
 

  الوزارة العاملين فيمعايير اختيار 

 .واالتصالفي قطاع الصحافة/التحرير/تكنولوجيا المعلومات  علمية/خبرة مهنية -
 .التزام عالي بالمعايير المهنية واألخالقية -
  .والىقافية المختلفةفهم عميق بواقع البيئات االجتماعية  -
 .يرخبرة في التدريب والتيس -
 .القدرة على االلتزام خالل فترة المشروع -
 

 تأهيل البنية التحتية في المدارس. 2.1.2

في نجاح تنفيذها وتحسين قدرة الطلبة والمعلمين  يةاللوجستي للمدارس المستقبلة لنوادم التربية اإلعالمية والمعلومات يساهم توفر الدعم 
وأهمها السماح للطلبة بإحضار هواتفهم النقالة الذكية للمدرسة، مجموعة من المصادر إنشاء النادم يتطلب  الوصول إلى المعلومات. 

 لتالية:إةافة الى توفير المصادر ا
 لنادمقاعة مخصصة لر توف -
  حاسوب -
 سماعات -
 انترنت -
 لوح أبيض -
 أو لوح ذكيشاشة عرض جهاز عرض و  -
 قرطاسية )اوراق/أقالم/ألوان/طابعة/أوراق ملونة/كرتون( -
 السماح للطالب بإحضار هواتف ذكية لهذا النشا  -
 " لكل مدرسة. ذكية "تابلتالوحية للاجهزة األ عدد منفر ميزانية بإمكان الوزارة توفير في حال تو  -
 
 

 )تمتد من أسبوع إلى أسبوعين( وإختيار الطلبة اإلعالن عن النوادي في المدارس. 2.1.3

استهداف طالب  المدارس باستطاعةنوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية تستهدف طالب الصف السابع، والىامن، والتاسع، علمًا بأن 
   .هذه الفئة واهتمامات احتياجاتخاصة بأن المعارف والمهارات التي توفرها هذه النوادم تتناسب مع  أيضًا،  الصف العاشر

 
طالب من الصفوف المختارة وتكون مهمة اعطاء حصص التربية  20-15شاء نادم عدد الطالب فيه من في كل مدرسة من الممكن ان

اإلعالمية والمعلوماتية مناطة بمعلمين اينين. وقبل الشروع في اعطاء النوادم على معلمي ومديرم المدارس اإلعالن عن هذه النوادم  
 وتوةيح ما هي هذه النوادم وأهميتها وأهدافها.  سةفي المدر  اإلعالنات إلذاعة المدرسية ولوحةمن خالل ا
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بعد اإلعالن عن النوادم بإمكان المعلمين ومدير المدرسة اإلتفاق على معايير اختيار الطلبة ومن خالل تجربة النوادم في المراحل 

وفي مدارس اخرى تم اختيار الطالب بناًء على حجم شعبيتهم   باإلعالمالسابقة بعض المدارس اختارت الطالب الذين لديهم شغف وإهتمام  
وبعدها يقوم مدير  .ك إلمكانية تواصله الواسع مع محيطه المدرسي وقدراته على نقل المعارف والمهارات لباقي زمالئهوذلبين أقرانهم 
موافقة ذويه، تحديًدا عندما ُيطلب من الطلبة  مشاركة الطالب في  النادم الحصول على لتواصل مع األهالي حي  تتطلب المدرسة با

األنشطة ستقام اةافة إلى أن بعض  الذكية إلى المدرسة أيناء حصص التربية اإلعالمية والمعلوماتية،  المشاركين إحضار هواتفهم النقالة  
طرق التواصل    ومن  خارج أسوار المدرسة مىل زيارة المكتبات والمتاحف والمؤسسات اإلعالمية، وإعداد فيديو حول قضية مجتمعية معينة.

. التوةيحبإرسال رسالة ألولياء أمور الطلبة مرفق بها رقم هاتف مدير/مديرة المدرسة إذا احتاج أولياء األمور لمزيد من  إما مع األهالي  
من خالل عقد لقاءات  لحشد تأييد اوالء األمور وأخذ موافقتهم يتم تخصيص وقًتايفضل أن حي  عقد لقاء مباشر مع األهالي يمكن أيًضا
 . فكرة نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية وأهميتهالشرح وتوةيح  مع األهالي

ها بية اإلعالمية والمعلوماتية وتجهيز وبعد اختيار الطالب يعمل المعلم والطالب على تهيئة الغرفة الصفية التي سيتم فيها إنشاء نوادم التر 
المزودة بخدمة )اإلنترنت( وجهاز وشاشة العرض،  بالمعدات الالزمة ليتمكن الطالب من تلقي الحصص بصور فعالة، بتوفير الحواسيب  

 والقرطاسية. 
 

 أسبوًعا(  15) المرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ . 2.2

من معدات ومصادر، بإمكان المدارس الشروع في تنفيذ  بعد بناء قدرات كوادر وزارة التربية والتعليم واإلعالن عن النوادم وتجهيزها
نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية ل خطة عمل تطوير  ولقد تم ، دراسيينعلى مدار فصلين مقسمة  دراسية من خالل خطة ، النوادم

 .كحد أدنى  اسبوعاً  16لى مدار ع
 

 وحقيبة المواد المساعدة دليل المعلم. 2.2.1

للمعلم دور أساسي في تيسير النقاش وموجه ومرشد للطلبة، أةافة إلى دوره المهم في تفعيل األنشطة والتمارين بعيًدا عن أسلوب 
 المحاةرة والدروس التقليدية.   

 
يحتوم من قبل معهد اإلعالم األردني ومستشار مستقل تم تعينه من قبل اليونسكو، و   ربية اإلعالمية والمعلوماتيةللت  دليل المعلمتم تطوير  
، والتحقق من صحة األخبار، والمعايير أساسيات التربية الرقميةو ،  هال  وتحليل وإنتاج محتوى إعالميالمهارات الالزمة إلست  الدليل على 

  الدليلوهذا  .والتوعية في حقوق اإلنسان، والمساواة الجندريةتفكير الناقد، األخالقية للتقارير، والخصوصية واألمان على اإلنترنت، وال
 مىل التعلم النشط.   ىةالنوادم بشكل تفاعلي وبأساليب تعليمية حدي ليتم تقديمحقيبة من المواد الصوتية والبصرية المساندة، مزود ب

 
(  ير أساسيتين، تم تطويرها من خالل عدة  2( وحدات أساسية ووحدتين )9)يتكون دليل المعلم للتربية اإلعالمية والمعلوماتية من تسع 

، والتحرم (PBLأساليب تربوية لتدريس التربية اإلعالمية والمعلوماتية، وهي: التعلم القائم على االستقصاء، والتعلم القائم على المشكالت )
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نصو ، وتحليل السياق، والمحاكاة، واإلنتاج. وتضمنت هذه األساليب العلمي، ودراسة الحالة، والتعلم القائم على التعاون، وتحليل ال
، والصور، والفيديو، وأوراق العمل، والعمل ةمن (PPT)التربوية مجموعة من األنشطة المدعمة بحقيبة مواد تفاعلية مىل عرض شرائح  

ويعتمد هذا األسلوب التعليمي على   ،قبل المعلمين مجموعات، والجلسات النقاشية. وتم التركيز على استخدام أساليب التعليم النشط من
 مشاركة وانخرا  الطلبة أيناء عملية التعلم، بدأل من الجلوس واالستماع للشخص الذم يخاطبهم. 

 
وتم ( دقيقة، 45( وحدة، زمن كل حصة خمس وأربعون )12( حصة مقسمة على اينتي عشر )30حتوى دليل المعلم على ياليين )يو 

التربية اإلعالمية والمعلوماتية على  من عدد الحصص التي يمكن ان يتم اعطاؤها لمنهج  األدنىلخطة وفق احتمالية الحد إعداد هذه ا
 مدار فصلين دراسيين.

 
 المخرجات الوحدة األسبوع

التعريف  :  الوحدة األولى األسبوع األول 
 بالمفاهيم

اإلعالمية والمعلوماتية، وفهم مساعدة الطلبة على ادرا  مدلول التربية 
أهمية بعض المفاهيم مىل مجتمع المعلومات والمواطن العالمي، وفهم 
وسائل اإلعالم المختلفة والحديىة، وفهم دور الفرد بوصفه مستقباًل أو 

 .مصدرًا للمعلومة، وإدرا  أهمية النقد
التفكير  :الوحدة الىانية األسبوع الثاني 

 وقبعات التفكير
مهارات التفكير وقبعات التفكير وبيان خصائص قبعات التفكير، توةيح 

 .وكيفية تحقيق تفكير متوازن، وأهمية طرح األسئلة إلتخاذ القرارات
التعامل مع  : الوحدة الىالىة  األسبوع الثالث والرابع

 الصور 
مساعدة الطالب للنظر للصور المتداولة بطريقة نقدية، وتعريفه بطرق 

الصور، وتأكيد الفارق بين الواقع الفعلي والواقع الخيالي، وفهم التحقق من  
 .مبادئ التصوير الفوتو رافي وممارسته

األسبوع الخامس  
 والسادس

أخالقيات :  الوحدة الرابعة
 اإلعالم

القدرة على التقا  حاالت تجاوز أخالقيات اإلعالم، والتعريف بقيمة وأهمية 
المهنية وأخالقيات اإلعالم، ودور المواطن في مساءلة اإللتزام بالمعايير 

وسائل اإلعالم وتقويمها، وفهم أخالقيات التعامل مع المضمون الذم ينٌشر 
بما في ذلك ما ينشره الطالب، والنظر بطريقة ناقدة لحرية الرأم والتعبير 
وأهميته، ومناقشة تبعات عدم التمتع بحرية الرأم والتعبير، وفهم خطورة 

اب الكراهية وأيره على المجتمعات، وتوةيح التشهير والمحتوى خط
 .التشهيرم وتبعاته

  :الوحدة الخامسة األسبوع السابع
الخصوصية واألمان على  

 اإلنترنت

تسليط الضوء على أهمية إدرا  ما يخزنه اإلنترنت من معلومات، ومخاطر 
لمحاوالت استخدام اإلنترنت، واألمان على اإلنترنت، وكيفية التصدم 

اإلستغالل على اإلنترنت، وفهم الحماية التي يوفرها القانون عن التعرض 
 .لالستغالل على اإلنترنت

القصص  : الوحدة السادسة  األسبوع الثامن
 المصورة

توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في الحصص السابقة وتوظيفها من 
مية ويحمل رسالة  خالل إنتاج محتوى اعالمي ملتزم باألخالقيات اإلعال

 .للمجتمع
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العمل على تفكيك األخبار من خالل تطبيق مهارات التفكير الناقد، وكيفية  األخبار  :الوحدة السابعة األسبوع التاسع
تلقي األخبار والمعلومات بصورة نقدية للتحرم من مصداقيتها، وإدرا   
الطالب لمفاهيم مىل حراس البوابة، واألجندة، والتأطير، وكيفية تحديد  

  .توجهات الوسيلة اإلعالمية من خالل تحليل المضمون 
األسبوع العاشر والحادي 

 عشر
توظيف النقد على محتوى الفيديو، وفهم مراحل انتاج الفيديو، وفهم   الفيديو :الوحدة الىامنة

الفيديوهات التي ينتجها الجمهور وتستخدمها وسائل اإلعالم  
، وتعليم الطلبة كيفية انتاج فيديو على هواتفهم النقالة،   UGCالتقليدية

ه عبر التطبيقات المتوفرة، وفهم شرو  الفيديو وطرق المونتاج ومراحل
، وإدرا  مخاطر وانتهاكات النقل الحي،  Viral Videoلالنتشار القابل

 .والقواعد المىلى للنقل الحي، وكيفية استخدام تطبيقاته
المعلومة    :الوحدة التاسعة األسبوع الثاني عشر

والحق بالوصول إلى  
 المعلومة

و أحد المتاحف إلدرا  أهمية مصادر المعلومات زيارة ميدانية للمكتبات أ
التقليدية، وتعريف الطالب بأهمية الحق في الوصول إلى المعلومة، وتزويد 

 .الطلبة باألدوات النقدية الالزمة لتقييم التنوع اإلجتماعي
اإلعالنات   :الوحدة العاشرة األسبوع الثالث عشر

والفيديو كليب وعالقتهما 
 بالصور النمطية

عدة الطلبة على فهم األساليب التي يتبعها اإلعالن لتسويق رسائل مسا
معينة، وكيف يساهم اإلعالم في بناء صور نمطية حول فئات معينة، 
وتبيان أير الصور النمطية على اآلخرين، اةافة الى تعريف الطلبة  

 .بمفاهيم مىل التمىيل العادل، وأهمية التنوع المجتمعي وتقديره
  :الوحدة الحادية عشر ع عشراألسبوع الراب

منصات التواصل  
 Social) االجتماعي

Media) 

مساعدة الطلبة على استخدام منصات التواصل اإلجتماعي بشكل أفضل،  
وكيفية التخطيط للحمالت على هذه المنصات، مع التركيز على أخالقيات 

  .استخدامها

األسبوع الخامس عشر  
 والسادس عشر

عشر مراجعة    :الوحدة الىانية
 المشاريع وتقييم المنهج

عرض الطلبة لمشروع انتاج الفيديو لباقي المجموعات، وعقد نقاش حول  
 .نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية بهدف تقييمها

 
ممكن أن يتم تزويد كوادر  لتربية اإلعالمية والمعلوماتية وحقيبة المواد المساعدة متوفران على شكل نسخة الكترونية ومن الالمعلم ل* دليل  

 أو من خالل موقع وزارة التربية والتعليم. ايناء الورشة التدريبية أو بعدهاالوزارة والمعلمين ومديرم المدارس بها 
متقدمة بعد هذا الدليل عبارة عن أطر إرشادية للتربية اإلعالمية والمعلوماتية، بحي  يعتمد عليها المعلمون لدرجة معينة وفي مرحلة * 

 الطالب.  اهتمامأن يكونوا قادرين على تطوير أدواتهم التعليمية الخاصة واألمىلة والمواةيع التي تصب في   تطوير قدرات المعلمين عليهم
  ، مع ةرورة كل معلم العمل على سنوم  لى تحدي إاألمىلة واألنشطة التي تم ادراجها بالدليل وحقيبة المواد التفاعلية بحاجة نصيحة: 

 .  للطلبة واحتياجاتهم بعين االعتبار السياق االجتماعي والىقافي واالقتصادم آخذينإيجاد انشطة بديلة 
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 زيارات دعم للمعلمين. 2.2.2

اختيار مجموعة من الصحفيين والعاملين في اإلعالمي الذين لديهم معرفة معمقة  والخبراء اإلعالميين، العمل على لوزارةكوادر ا بإمكان 
زيارات  تقديم دعم للمعلمين ايناء عملية عقد النوادم من خالل عقد مهمتهموخبرة مكىفة في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية لتكون 

طبيعة المواد  ون فيها مع المعلمين بمعدل ساعتين لكل زيارة، يناقشة ميدانية ودورية للمدارس بمعدل يالث زيارات شهرية لكل مدرس
يطورون فيها أمىلة وأنشطة وتمارين و سير المواد بناًء على خلفيات الطلبة  يالمطروحة في دليل المعلم وشرائح العرض، ليعملوا معًا على تي

 ، دام وتطبيق أساليب التعلم النشطيقوموا بتزويد المعلمين بنصائح تساعدهم على استخو تناسب ظروفهم اإلجتماعية والىقافية واإلقتصادية،  
اةافة الى تغطية بعض  ية.كما يدعمون المعلمين بمصادر تساعدهم على التطوير من قدراتهم ومهاراتهم بالتربية اإلعالمية والمعلومات

 المواةيع التقنية مىل التصوير الفوتو رافي، والفيديو، والمونتاج.
 

 )أسبوع( الخبراتالتقييم والبناء على  :الثالثةالمرحلة . 3

 لتقييم . ا3.1

بن وتقييم مدى  قياس احتياجات المعلمين والطالأداة لتقييم المعلمين والطالب المشاركين في هذه النوادم بغرض ةرورة لتطوير هنالك 
 .وقياس المهارات والمعارف المكتسبة خالل اإلشترا  في هذه النوادم اإلنخرا  والتفاعل

  للتقييم: بعض األدواتتطوير  من المهم
نقا  القوة، ونقا  الضعف، والفر ، والمخاطر، بهدف استخال  كافة العوامل  لقياس  انةعلى شكل استب المعلمين استبانةاألولى 

 .  الداخلية والخارجية التي تواجه المشروع
المتعلقة بتحليل وتقييم المحتوى  والمهارات المتعلقة بإنشاء محتوى إعالمي ومعلوماتي لقياس المعارفاستبانة تستهدف الطالب الىانية 

ة على الحصول على المعلومات واستخدام وسائل اإلعالم  والقدر   اإلعالمي والمعلوماتي والمرتبطة بمهارة التفكير النقدم بالرسائل اإلعالمية
اييس الرةا واالتجاهات، ، وال سيما مقبطريقة صحيحة، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات وإستيعاب المحتوى اإلعالمي والمعلوماتي

التربية خالل مشاركتهم في نوادم من  والتعبير الحر لدى الطالبوالمتعة اةافة للمالحظة ومقاييس للوقوف على درجة االنخرا  
 اإلعالمية والمعلوماتية

 
المعارف تهدف لقياس  ية والتيدليل المعلم لنوادم التربية اإلعالمية والمعلومات  والموجودة في التكليفاتمجموعة من الىالىة: اسككككككككككككككتخدام 

يوظف فيه إةافة الى مشروع نهائي والمهارات التي حصل عليها الطلبة من خالل مشاركتهم في نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية، 
إختيار قضككية م في نادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية من خالل  الطالب المشككاركون المعارف والمهارات المكتسككبة من خالل مشككاركته

، أو القيام بأعمال تطوعية لتوعية طلبة المدرسة أو أفراد المجتمع بشكل عام معينة وتصميم حملة عنها على مواقع التواصل االجتماعي
 حول مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية. 
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 البناء على الخبرات .3.2

ن استمرارية نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية، يجب اإلستىمار وبشكل مكىف بالعاملين في وزارة التربية والتعليم من خالل بناء لضما
 قدارتهم والتشبيك فيما بينهم من خالل:

عدة دورات تدريبية لزيادة كفاءتهم في التربية اإلعالمية والمعلوماتية، وةمان   عقدكوادر الوزارة من خالل  بناء قدرات  العمل على   ✓
على تدريب المعلمين على أن يكونوا   االعتمادديمومة المشروع. وتقليل التكلفة، واللوجستيات، وةمان استمرارية النوادم، باإلمكان  

 مين في مديرياتهم.(، ومن يم تقع عليهم مسؤولية تدريب زمالئهم من المعلToTمدربين )
، بهدف المشاركة 3GAPMIL  والمعلوماتية  اإلعالمية  التربية  مجال  في  للشراكات  العالمي  التحالف  أعضاء  بين  تربوية  لقاءات  عقد ✓

 بخبراتهم، ومصادرهم، وأفكارهم.
متاحة لعدد كبير ، لتكون Massive Open Online Course  (MOOC)عمل دورات مفتوحة واسعة النطاق على اإلنترنت  ✓

من المشاركين، وستوفر هذه الدورة، إةافة للمواد التقليدية كالمحاةرات المسجلة ومواد القراءة، منتدى تفاعلي للمستخدمين لدعم  
 التفاعل بين المشتركين.

معلمين في كافة  عمل مكتبة الكترونية للمصادر كمصدر مفتوح، على ان يتم تحديىها بشكل دورم من قبل المنفذين والشركاء وال ✓
 أنحاء المملكة.

العمل على خلق فر  لتبادل الخبرات بين المعلمين في نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية في األردن و يرهم من المنطقة، من   ✓
 خالل ورشات عمل، أو مشاركة المعلومات على المنصات اإللكترونية، أو توفير برامج زمالة.

 
 الجهات اإلعالمية الشركاء و . التعاون مع3.3

قطاع التربية اإلعالمية والمعلوماتية بالتطور التكنولوجي السريع التي تؤير بشكل مباشر على طريق وأساليب انتاج المحتوى  يتميز 
لمين ورفد  يتواجد في األردن عدد من الشركاء والمؤسسات اإلعالمية التي تساهم في تطوير قدرات المعاإلعالمي ووظائفه المختلفة. 

من خالل ورش تدريبية، اةافًة الى متابعة وتقييم عمل النوادم وتقديم أم مساعدة تحتاجها النوادم، وةمان مقدرة المادة التدريبية 
 الشريك المنفذ على استقطاب الخبراء وتطوير محتوى التربية اإلعالمية والمعلوماتية. 

مبادرة "نوادم التربية منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والىقافة )اليونسكو( أيناء  ومقترحات اختيار الشركاء هذه أتت كنتيحة لتجربة
ةمن نظام التعليم المدرسي، بهدف تعزيز وفهم وتطبيق مبادئ نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية  في إطالقاإلعالمية والمعلوماتية" 

وطبق المشروع عبر مرحلتين: المرحلة األولى "تجريبية"   .السابع والىامن والتاسع في المملكةالتربية اإلعالمية والمعلوماتية لطلبة الصف  
 .مدرسًة في محافظات معان والزرقاء وإربد 15مدارس في العاصمة عّمان، والمرحلة الىانية توسعت لتشمل  8وشملت 

 

 
ة في الشرق األوسط وشمال افريقيا، صفحة متضمناً جامعة البتراء، وجامعة الحسين بن طالل، والجامعة الهاشمية، ومعهد اإلعالم األردني، فرص للتربية اإلعالمية والمعلوماتي 3

34 .-hela-https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer
portunities_for_media_and_information_literacy_in_the_middle_east_and_north_africa.pdfpdf/op 

 

 

https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/opportunities_for_media_and_information_literacy_in_the_middle_east_and_north_africa.pdf
https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/opportunities_for_media_and_information_literacy_in_the_middle_east_and_north_africa.pdf
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 معهد اإلعالم األردني 
لعب معهد اإلعالم األردني دوًرا محوًريا في بناء قدرات معملي ومديرم المدارس المستهدفة في مشروع التربية اإلعالمية والمعلوماتية 
المنفذ من قبل )اليونيسكو( وذلك من خالل ورشات تدريبية عملت على ترسيخ مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية، وتزويد المشاركين 

ت واألساليب التي ستمكنهم من إدارة هذه النوادم، من خالل تغطية مجموعة من المفاهيم والمعارف كمفهوم التربية اإلعالمية بالمهارا
  والمعلوماتية ودوره في المجتمعات الديمقراطية والمواطنة، التفكير الناقد، وحقوق اإلنسان، وحرية الرأم والتعبير، أخالقيات اإلعالم، 

على اإلنترنت، التنمر اإللكتروني وخطاب الكراهية وكيفية مجابهتها، فهم الصور النمطية والتحيز، العالم اإلفتراةي    الخصوصية واألمان
مقابل العالم الواقعي، التحقق من المعلومات، الصحافة واإلعالم، الرقابة، والتضليل، والتشهير، حراس البوابة، واألجندة، والتأطير، 

 وعمل حمالت،   االجتماعيةكة واستخدام اإلعالم للمشار 
ريب إةافة الى قيام المعهد بتقديم وتوفير الدعم التقني والمباشر للمعلمين أيناء عقد نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية، من خالل تد

الل عقد زيارات للمدارس م تقديم الدعم التقني والمباشر للمعلمين من خمهمتهمجموعة من الصحفيين والعاملين باإلعالم كمشرفين لتكون  
المعلمين على استخدام وتطبيق أساليب التعلم النشط، ودعمهم بمصادر تساعدهم على التطوير من قدراتهم ومهاراتهم   لمساعدتهالمستهدفة  

اًء على أطر المحتوى  بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية. كما عمل معهد اإلعالم األردني على تطوير منهج للتربية اإلعالمية والمعلوماتية بن
 الفكرم لليونسكو.

 
 معهد التنوع اإلعالمي 

يعد معهد التنوع اإلعالمي شريك تقني لديه خبرة واسعة في مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية، وقادر على استقطاب الخبراء وتطوير 
وتقديم الدعم للكادر التعليمي والتربوم. لتقديم المزيد من الدعم لكوادر الوزارة من خالل تطوير مفاهيم التربية اإلعالمية لديهم، المحتوى 

وتزويدهم بأساليب تدريس أفضل إلدارة نوادم التربية اإلعالمية التي يشرفون عليها في مدارسهم. لتشمل المواةيع المهارات الالزمة 
تاج محتوى إعالمي بصورة أخالقية، ومحو األمية الرقمية، والتحقق من صحة األخبار، والمواطنة الرقمية، وأخالقيات العمل الستهال  وإن

الصحفي، والخصوصية واألمن عبر اإلنترنت، واستخدام الطرق واألساليب التفاعلية في تدريس التربية اإلعالمية، وتطوير أساليب تدريس 
لمعلمين للتربية اإلعالمية والمعلوماتية، وتقديم االقتراحات للتطوير وتبادل أفضل الممارسات. وتوفير مواد إةافية  جديدة تستند على دليل ا

 )مصادر( من شأنها مساعدة الكوادر على التطوير من نفسها. 
 

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(
أساسًيا في نشر يقافة التربية اإلعالمية والمعلوماتية وتأسيس النوادم في األردن، وذلك لما تبنيه من تلعب )اليونسكو( دوًرا هامًّا ومحرًكا  

خبراء قادرين على ترسيخ وتطوير مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية،  استقطابقدرات مؤسساتية للشركاء والمنفذين، وقدرتها على 
همية التربية اإلعالمية والمعلوماتية بضرورة إدراجها في مرحلة الدراسة األساسية والمرحلة  والعمل على جذب اهتمام صانعي القرار بأ

ومواكبة التغييرات الحاصلة  إةافة إلى إيجاد الشركاء المختلفين والبح  عن مصادٍر للتمويل لضمان توسع المشروع واستمراره،    .الجامعية،
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نوادم التربية اإلعالمية والمعلوماتية في األردن ونقل هذه الخبرة لغيرها من الدول،   ، وخلق الطرق المناسبة للتوسع فيفي هذا المجال
  .وخلق أفضل الطرق لبناء قدرات المعلمين، والعاملين باإلعالم والشركاء المحليين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع

 والمعلوماتية مصادر حول التربية اإلعالمية من القائمة الملحق أ 
 

 )اليونسكو( منهاج للمعلمين -معرفة أساسيات المعلومات واإلعالم 
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971_ara.locale=enالرابط: 

 مقرر الدراية االعالمية والمعلوماتية )اليونسكو والجامعة األمريكية في بيروت(
 http://milmooc.aub.edu.lb/?lang=arالرابط: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971_ara.locale=en
http://milmooc.aub.edu.lb/?lang=ar
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 ، الفصل الخامس نمية المضمون الذم ينتجه المستخدم والتمكن من وسائل اإلعالم واألخبارتوجيهات للمذيعين حول ت
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187160_ara.locale=enالرابط: 

 قمية، سيف سبيس منهج التربية الر 
 ، بوابة حصينللسالمة على اإلنترنتا literacy-https://www.safespace.qa/digitalالرابط: 
 http://haseen.safespace.qa/arالرابط: 

 2010، التربية اإلعالمية وكيف نتعامل مع اإلعالم. فهد الشميمرم 
 https://drive.google.com/file/d/1A82ktqaHFW_dx2vWF8LmnRiqNSIdv6lv/view?usp=sharingالرابط: 

 Google for education،الخصوصية واألمان
 security/?modal_active=none-support/privacy-https://edu.google.com/intl/ar/trainingالرابط: 

 لعبة عالم اإلنترنتابطال اإلنترنت
 https://beinternetawesome.withgoogle.com/ar_all/resourcesالرابط: 

   z/collections-https://www.bbc.co.uk/academy/ar/aالرابط: أكاديمية بي.بي.سي 
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 األردن -. عمان 2020-2019أولويات عمل الحكومة للعامين  –على خطى النهضة 

 

 .2012إعالن موسكو حول الترببية اإلعالمية والمعلوماتية 

  

 األردن -عمان، 2018دليل المعلم للتربية اإلعالمية والمعلوماتية، 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187160_ara.locale=en
https://www.safespace.qa/digital-literacy
http://haseen.safespace.qa/ar
https://drive.google.com/file/d/1A82ktqaHFW_dx2vWF8LmnRiqNSIdv6lv/view?usp=sharing
https://edu.google.com/intl/ar/training-support/privacy-security/?modal_active=none
https://beinternetawesome.withgoogle.com/ar_all/resources
https://www.bbc.co.uk/academy/ar/a-z/collections
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