
 

  

 

 

 

 حلول بديلة في ظل إغالق المدارس في المنطقة العربية

 لضمان عدم توقّف التعلم أبًدا

 االستجابة للتعليم في خضم أزمة فيروس كورونا
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بلدًا  165لوطني في اتشير تقديرات اليونسكو إلى إغالق المدارس والجامعات على الصعيد 

 87أي  -مليار تلميذ من أطفال وشباب 1.5، ما أثّر على ما يفوق 2020آذار/مارس  26منذ 

بلدًا آخر.  11في المائة من التالميذ حول العالم؛ وإلى إغالق المدارس على الصعيد المحلي في 

نترنت وجمع آذار/مارس عبر اإل 24وحسبما تم التشديد عليه في االجتماع الذي انعقد في 

المسألة األهم في تحقيق  تكمن  الشركاء األساسيين والمتعددي األطراف المعنيين بالتعليم، 

اإلنصاف. إذ يتأثر المتعلمون المعرضون للمخاطر والمحرومون أكثر من غيرهم بفعل إغالق 

ًرا إلى المدارس. ويمكن أن تفاقم طرائق التعلم البديلة )التعلم عن بُعد( أوجه التفاوت، نظ

 الفجوات في القدرة على الوصول إلى التكنولوجيات وفي قدرات وموارد المعلمين والمدارس. 

ووفقًا للمرصد العالمي إلغالق المدارس الناجم عن تفشي فيروس كورونا، تضم المنطقة 

مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة بسبب النزاعات، وتواجه تحديًا إضافيًا  13العربية 

 . مليون متعلم 100كثر من ه إغالق المدارس الذي أضرَّ بأسبب

 

بيروت، بالتعاون  –وفي هذا السياق، يشجع مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية 

عن كثب مع المكاتب الميدانية والجامعة في المنطقة، التدابيَر واإلجراءاِت الجماعيةَ التي تهدف 

 يه وباء كورونا من آثار جانبية على قطاع التعليم.إلى التصدي لما انطوى عل

 

ومنذ بداية هذا الوباء، ما فتئ مكتب اليونسكو بيروت يرصد إغالق المدارس، واالستجابات 

الوطنية، والتعميمات الحكومية. ويقدم هذا التقرير الموجز ملخًصا عن بعض التدابير التي 

 وضعتها بعض بلدان المنطقة. 

 

  األولوية الستمرار التعلم رغم إغالق المدارسالبلدان تعطي 

منذ بداية هذه األزمة الوبائية، اتخذت البلدان تدابير إغالق وطني، وعملت على تطبيق 

يكتسب زخًما نظًرا إلى أن معظم  التعلم عبر اإلنترنتمجموعة متنوعة من الحلول. ال ينفك 

 ستمر. فمثالً، منذ بداية األزمة الوبائية،البلدان بدأت تستخدم منصات عبر اإلنترنت للتعلم الم

عبر اإلنترنت، وقررت وزارة التربية  نظامها الخاص للتعلم اإلمارات العربية المتحدةأطلقت 

، فقد األردنباستخدام هذا النظام. أما  2019/2020والتعليم اإلماراتية إكمال العام الدراسي 

"، تستهدفان كل مستويات الصفوف الدراسية 2" و"درسك 1أطلقت منصتين، باسم "درسك 

لكل مستويات  Microsoftمنصة وطنية طورتها شركة لبنان في التعليم النظامي. وأطلق 

ولدروس الفيديو للتعليم  Microsoft Teamsعن استخدامها لمنصة قطر الصفوف. وأعلنت 

سيكمل التالميذ العام الدراسي عبر المنصة المصرية مصر، كرة. وفي في مرحلة الطفولة المب

المعروفة باسم "بنك المعرفة المصري"، وهي منصة عبر اإلنترنت تتيح موارد وأدوات 

تعليمية للمعلمين والباحثين والتالميذ )من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الصف الثاني عشر( 

الفرصة إلكمال تعلمهم والتفاعل مع  مصرالتالميذ في وجميع المواطنين المصريين. كما يملك 

منصة وطنية عبر المملكة العربية السعودية  . ووضعتEdmodoمعلميهم يوميًا عبر 

، فوضعا منصتين لكل مستويات العراق وإقليم كردستانمليون تلميذ. أما  6اإلنترنت تستهدف 

الجمهورية العربية السورية  ، وأطلقت"parwarda-eو" " )نيوتن(Newtonالتعليم باسم "
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د عدد مالمبكرة. وعَ  ةللتعليم في مرحلة الطفول عددًا من المنصات عبر اإلنترنت، منها منصة

السودان، ومصر، ودولة فلسطين، واألردن، والجمهورية العربية السورية، من البلدان، منها 

فلسطين،  دولة، ولجأت التلفازالتعلّم عبر إلى ولبنان، والمغرب، وتونس، وموريتانيا، وقطر 

. هذا واستخدمت التعلم عبر الراديوإلى  وتونس، وموريتانيا واإلمارات العربية المتحدة

الجمهورية العربية السورية، وقطر، واألردن، ومصر، والعراق، والسودان، ودولة 

 YOUTUBEوغيرها من البلدان منصات أخرى عبر اإلنترنت، بما في ذلك "فلسطين، 

TV" . التعلّم والتعليم في المنزلوتم العمل على تحسين طرائق التعليم التقليدية، كبرنامج 

 )المرفق ألف لمزيد من المعلومات( لبنان والمغرب. المنفذ في

 

ورّوج القطاعان الخاص وغير النظامي حلوالً متنوعة، منها الدورات اإللكترونية المفتوحة 

، وعن طريق الحلقات الدراسية الشبكية، وباستخدام ZOOMالحاشدة، والدراسة عبر منصة 

 . )المرفق باء لقائمة شاملة بالتطبيقات واألدوات المستخدمة في العالم(Webexأداة ويبيكس 

 

 

 التدابير واالستجابات السياسية لضمان استمرار التعلم

 
  رق بديلة لتوفير التعلمط

 نعم وضع منصة وطنية للتعلم عبر اإلنترنت

 نعم استخدام منصة تعلم قائمة

 في معظم البلدان – نعم التعلم عبر التلفاز

 في بعض البلدان – نعم التعلم عبر الراديو

 في بعض البلدان – نعم التعلم المنزلي / التقليدي

 نعم قيام المعلمين بصفوف تفاعلية عبر اإلنترنت

استخدام منصات أخرى مجانية/مفتوحة للتعلم عبر 

 اإلنترنت

 نعم

 نعم وسائل التواصل االجتماعي

 

 

نشرت البلدان معلومات عن مسارات التعلم المختلفة للمتعلمين والعائالت والمتطوعين 

والمعلمين عن طريق حمالت وتعميمات ومراسيم ورسائل فيديو ومقابالت تلفزيونية، وبرامج 

في بلدان  Twitterحوارية عبر الراديو، وعن طريق وسائل التواصل االجتماعي، وال سيما 

 في بلدان المغرب/المشرق.   Facebookالخليج، و

 

وتشكل هذه الحلول الجديدة وسائل مبتكرة للتعليم إال أنها تنطوي أيًضا على تحديات عدة. 

مسألة مهمة في المنطقة، وال سيما من أجل  الوصول إلى التعلم عبر اإلنترنتواإلنصاف في 

نترنت المجاني، والكهرباء، المجتمعات المحلية المحرومة التي يكون وصولها إلى خدمات اإل

والكمبيوترات، واألجهزة اللوحية، وغيرها من األجهزة، محدودًا أو التي يتعذر عليها الوصول 
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هذه المسألة عن طريق منح لبنان ومصر إلى هذه الخدمات. وعالجت بعض البلدان مثل 

نت للتعويض عن المتعلمين وصوالً مجانيًا إلى هذه المنصات، وتوفير حزمات مجانية لإلنتر

ازدياد استخدامهم لإلنترنت. وأُقيمت شراكة مع وزارة االتصاالت لتسهيل الوصول إلى 

اإلمارات العربية المتحدة الخدمات وزيادة سرعة االنترنت. وللحد من مشكلة التعطل، أنشأت 

خط اتصال مباشر ليتمكن المعلمون والتالميذ من الحصول على  والعراق وإقليم كردستان

 دعم التقني إن واجهوا أي صعوبة.ال

 

للتعليم عبر اإلنترنت. فالمعلمون  إستعداد المعلمينومن التحديات الناجمة عن هذه األزمة 

يشكلون الخطوط األمامية لالستجابة لألزمة وضمان استمرار التعلم. وتعمل معظم بلدان 

مرة. ولهذا الغرض، تم المنطقة على تطبيق التعلم عبر اإلنترنت على الصعيد الوطني ألول 

حشد معلمين لتسهيل توفير التعلم الجيد إال أنه تبين أن معظم المعلمين لم يتلقوا القدر الكافي 

ولم يتم إدماجهم في عملية تطوير االستجابات للتعليم في ظل أزمة  –من الدعم والتدريب 

لى رواتبهم كورونا الوبائية. هذا ويواجه المعلمون المتعاقدون خطر عدم الحصول ع

 واستحقاقاتهم.

 

غير القادرين األهل ومقدمي الرعاية كان للتعلم عن بُعد والتعلم عبر اإلنترنت وطأة كبيرة على 

على دعم أطفالهم ألسباب عدة، أهمها األمية الرقمية. إذ ال يتمتع جميع اآلباء واألمهات بالقدرة 

على تسهيل التعلم عبر اإلنترنت، فُهم ليسوا مّطلعين على مختلف التطبيقات والمنصات 

ول، مبادئ واألجهزة المتاحة. لذا، وضعت اإلمارات العربية المتحدة، من بين غيرها من الد

 توجيهية تعليمية خاصة لألهل. 

 

 

 البلدان لم تتخذ قرارات حاسمة بشأن االمتحانات الوطنية 

حتى اآلن، لم تعمد بلدان المنطقة إلى إصدار قرارات متعلقة بإلغاء االمتحانات الوطنية أو و

السورية  الجمهورية العربيةالتنازل عنها، وال سيما امتحانات الصف الثاني عشر. فال تزال 

تعتزم إجراء االمتحانات في التواريخ المعلن  ولبنان ومصر واألردن والمغرب ودولة فلسطين

أعلنت تأجيل االمتحانات. وتتابع  السودان وسلطنة ُعمان والعراق وإقليم كردستانعنها، لكّن 

الذي البلد الوحيد  مصرالبلدان الوضع أسبوعيًا وستعلن عن قراراتها في وقت الحق. وكانت 

للصفين الحادي عشر والثاني عشر من  عبر اإلنترنت االمتحانات الوطنيةأعلن عن إجراء 

دون تأخير، مع اإلشارة إلى أن االمتحانات ستغطي فقط المواضيع التي درسها التالميذ قبل 

تعطيل التعليم بسبب فيروس كورونا. أما البلدان األخرى، فهي تعتزم إجراء االمتحانات في 

 أو في المدارس.مراكز 
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  التدابير المتخذة 

 كال إلغاء االمتحانات

 كال التنازل عن االمتحانات

 في بعض البلدان – نعم تأجيل االمتحانات

 في معظم البلدان – نعم إجراء االمتحانات في موعدها

مصر، النقاش مستمر في  في – نعم إجراء االمتحانات عبر اإلنترنت

  بلدان أخرى

 مع اتخاذ تدابير للتعقيم – نعم االمتحانات في المدارس إجراء

 

 

ويجدر دراسة حلول التقييم في المنطقة. وال يزال النقاش مستمًرا في ما يتعلق باللجوء إلى 

في ما عدى  -، تم استبدال كل االمتحانات مصرطرق تقييم مختلفة لكل مستوى َصْف. وفي 

بمشاريع بحث. وخفضت بعض البلدان عدد  –امتحانات الصفين الحادي عشر والثاني عشر 

من بين سلطنة ُعمان،  نّ أاالمتحانات وعدد المواد التي تشملها من المتطلبات الدراسية حتى 

سابقة قام بها المعلمون أو تقييم بلدان أخرى، تنظر في استخدام عالمات سابقة، أو تقييمات 

 .ما يطرح مسألتَّي تحقيق اإلنصاف والمساواة –ذاتي للتالميذ 
 

 اإلجراءات واعدة لكن الفجوات األساسية ال تزال قائمة

أجبر وباء كورونا المدارس والجامعات على اإلغالق وإرسال التالميذ والطالب إلى منازلهم. 

يه الوسائل والطرائق التقليدية بأخرى افتراضية. ويمكن لهذا فشهد التعلم تحوال استُبِدلَت ف

الواقع أن يؤدي دوًرا في سد الفجوة الرقمية نظًرا إلى أنه أجبر البلدان على إيجاد حلول فورية 

 وابتكارات ستؤثر على قطاع التعليم لمدة طويلة. 

 

 يوتدعو الحاجة إلى بناء نظام تعليمالتفكير في التعليم. لتعيد بلدان المنطقة للقد سنحت الفرصة  

ر فّ وَ االعتبار الدور األساسي الذي يضطلع به المعلمون، وتَ  عين  يأخذ في لية أكثر متانٍة وشمو

 موارد التعلم. 

 

 لالتصال:

 مدير المكتب االقليمي للتربية في الدول العربية  –د. حمد بن سيف الهمامي 

 h.alhammami@unesco.org 

 

 زمة الكورونا أمنسق االستجابة للتعليم في مواجهة  –ميسون شهاب 

 m.chehab@unesco.org 
  

mailto:h.alhammami@unesco.org
mailto:m.chehab@unesco.org
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Annex A 

Selection of national distance education platforms 

 
Bahrain  
EduNET (link is external) – Provides various educational services for all school levels and enables communication 
between faculty members, students and parents. Functions include assignments, discussions, timetables, attendance 
tracking, school events and announcements. 
 
Egypt 
Provides the national curriculum through the Knowledge Bank online study platform - study.ekb.eg  that inlcudes 
various curricula materials for all stages, starting from kindergarten until grade 12. Both basic and technical education 
students can also interact with teachers through the Edmodo.org platform.  
 
Iraq 
Educational channel on YouTube (link is external) - Lectures by the educational television for all levels provided by 
professors and the General Directorate of Curricula and produced by the Educational TV Directorate. available on 
Satellite TV. Newton and e-parwarda; platforms established by The Ministries of Education in Baghdad and Erbil 
allowing teachers and students to view lessons and interact with the teachers electronically and download electronic 
copies of school text books. 
 
Jordan  
DARSAK E-learning platform (www.darsak.gov.jo) which includes recorded lessons by teachers on different subjects 
based on national curriculum. DARSAK 1 focuses on primary level while Darsak II focuses on grades 9 to 11. 
 
Kuwait 
MOE video channel (link is external) – A dedicated YouTube channel featuring video lessons and conferences from 
teachers. 
 
Qatar 
Ministry of Education and Higher Education’s online learning portal (link is external https://qlearning.edu.gov.qa/) – 
Official online learning portal for public (government) schools, including user guides, links to Microsoft Teams, and 
Youtube videos.  
 
Syria  
Ministry of Education activated the following national learning platforms: a) Damascus educational  platform: 
www.Dep.edu.sy; b) Syrian educational  platform: www.Sep.edu.sy; C) ECE platform: www.Sepel.edu.sy; and d) Syria 
Educational channel - YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFG-Jj7Ar1RjKZNg0LfTf6g 
 
United Arab Emirates  
MOE Library (link is external) – A platform established by The Ministry of Education allowing teachers and students to 
view and interact with the learning curriculum electronically and download electronic copies of books. 
 
UNRWA 
Resources collected by the United Nations Relief and Works Agency mainly for students in Jordan, Lebanon, Gaza, 
Syria and the West Bank. 
 
Interactive Learning Programme (link is external) – an app designed for Grades 1-9. 
UNRWA TV - provides educational lessons in Arabic, English, mathematics and science for Grades 4-9. 
 
On how to use the resources: 

 Arabic (link is external) and English (link is external) Guidelines for parents 

 Arabic (link is external)and English (link is external) Guidelines for teachers 

  

https://www.edunet.bh/
file:///C:/Users/admin/OneDrive/Desktop/REvisions/study.ekb.eg
https://www.youtube.com/channel/UC_hXlmP8BLXHcO__66C_Aqg/featured
http://www.darsak.gov.jo/
https://www.youtube.com/channel/UCHoaEgy2FxODwhAv96GuMFA
https://qlearning.edu.gov.qa/
https://qlearning.edu.gov.qa/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.Dep.edu.sy%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KIylld6x5bbOWcVnSZbAPuDYyAPzLGoy2ydv3yl5UcBcegJYXN3h0ElY&h=AT1UHzNEaZNKgbw09T5kNXqJqUr7EjUWOFOeutbbZZdd2NzfMfN_gAzCJWgFfDOshZlO4p2ebgSIhumEzBwZc_AbaH4r_psM71YKNgvXvFgCyY2xHITvXT5_PjI9pTPbnuSIvh2BZ71KJt7euI2ZUAmr27AH2bLcCTYN7CmTkvJDh0HG7lzKSqsv3_wxY3D4mb8UKwA5RLVwuI6iDHPZoS_dWbBpozmVzhXhVrsocMiHm8eSdgMDc1sIFDH-0EtfVS_1mcBk5OXgTbi61RdghDA7llQ-WCPCSLEHUwkUUExWbsOfqduFDHAZUSi1SZcWTKje-h2wzGWSm8KKwDk8shIOuxZuXUc0Ug3Q3EmClF97lQlr_VOi8x5YZVhbnwgSi4c2nhO9vdw3cUJgPHpmzAk5evF5TXeL1BuE6Z6XZGkarItv_wl1T2xJMezs_a7cxj4rghgc1xbUlu-rJGeuL6UBJHqwlQCLtP27GtpFStmkaRFvO2oAQOt6tEMOB3UWFD8pdiF4v8Dh5M2BDtC7nhH72quA00_Yc5_GmJuuTOonHb1udVnSDJdn9ayuqBpfQvcw9iq_4BPQM9JYzEIY791nJmTjdWcSGcPCLLzWgyA26KEkF2H9D49Oi7YcdMb4lw
http://www.sep.edu.sy/?fbclid=IwAR28WZ-h-pOxJ1cCteQDJfoIvIyD624kP9y6rUfafaAaXkjQL592yQZ3h5A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.Sepel.edu.sy%2F%3Ffbclid%3DIwAR3_L6zD12BCjcLNvqbVYQwZQ8t1npJuWx1Si4kyoRAK9Twd5skTcu3vnKs&h=AT26ARB_vbKetKgWG-9Ma0NPxiOOP6TOtTG7uXfz4HT8Br9JU8mxtAZY7_FlzURWVz7DvQkkCH3dEQ093_ereJKTtGw9kBeg746aG5-weqrNhwACfflbLJKKDsGNFhuCqJ6uW_wUKO578NFD7Wzu-xyy17qlOKNTZ2qpDdglGGxBfINjsDDkQyKlnuvTVOltvUJVrIq36ZKYnFBT5vDlCTVQ35WrPm7XBjzBG1olFMQbCI-awJgc8l5HBJKNbf_4Fv1voItUzK9xV7syUDBSGDNqIDUxFh5tqwYc6sZkvt9yhAwr-RTRM_1It-JCoOFHVC74zrC0NIJYclTs-7KM7rYMPwg03JJrsZUF87cnSBhZk-lFQS5bneFoua9Ut0R4Fy_Af8HbPHkKxRQVM1ll3tRtdNoJaXek9rabtE6iQx6Kk_RBjWWmBlfn9wI7cu_Qna_G8HIBkUKGeXT75Bd40n6mK4elJ7z4ftKMsJEI06q-KmDyxfKEL2ifFXga0fC0bgq4WnqQrx9jNXs_uN2Ho8AfjGhb2yrnGfTPCZOABtjxN2Tv93P9JeI50rus_jwxBX9k-azG1ueDx6CSCR-35P9QXstbP_r3Iehdj4BMM_inuND3H_hH1dWxb27oZ3oRnA
https://www.youtube.com/channel/UCFG-Jj7Ar1RjKZNg0LfTf6g?fbclid=IwAR2FEfaJqiMwVj9yMO5S_2qiznhL_CkYibqzlEIm8Jbc3ShywGkS33snq-M
https://elib.moe.gov.ae/App
http://ilp.unrwa.org/
https://www.unrwa.org/sites/default/files/slp_parent_guidelines_-_arabic_-_final_w_annex.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/slp_parent_guidelines_-_english_-_final_w_annex.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/slp_teacher_guidelines_-_arabic_-_final_w_annex.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/slp_teacher_guidelines_-_english_-_final_w_annex.pdf
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Annex B 

The list of educational applications, platforms and resources below aim to help parents, teachers, schools and school 
administrators facilitate student learning and provide social care and interaction during periods of school closure. Most 
of the solutions curated are free and many cater to multiple languages. While these solutions do not carry UNESCO’s 
explicit endorsement, they tend to have a wide reach, a strong user-base and evidence of impact. They are categorized 
based on distance learning needs, but most of them offer functionalities across multiple categories. 
 

 Blackboard (link is external) – Resources and tools to transition and deliver quality teaching and learning online. 

 CenturyTech (link is external) – Personal learning pathways with micro-lessons to address gaps in knowledge, 
challenge students and promote long-term memory retention. 

 ClassDojo (link is external) – Connects teachers with students and parents to build classroom communities. 

 Edmodo (link is external) – Tools and resources to manage classrooms and engage students remotely. 

 Edraak (link is external) – Arabic language online education with resources for school learners and teachers. 

 EkStep (link is external) – Open learning platform with a collection of learning resources to support literacy and 
numeracy. 

 Google Classroom (link is external) – Helps classes connect remotely, communicate and stay-organized. 

 Moodle (link is external) – Community-driven and globally-supported open learning platform. 

 Nafham (link is external) – Arabic language online learning platform hosting educational video lessons that 
correspond with Egyptian and Syrian curricula. 

 Schoology (link is external) – Tools to support instruction, learning, grading, collaboration and assessment. 

 Seesaw (link is external) – Enables the creation of collaborative and sharable digital learning portfolios and 
learning resources.  

 Skooler (link is external) – Tools to turn Microsoft Office software into an education platform. 

 Study Sapuri (link is external) – Japanese language online learning platform for middle school students. 
 
Systems purpose-built for mobile phones 

 Cell-Ed (link is external) – Learner-centered, skills-based learning platform with offline options. 

 Eneza Education (link is external) - Revision and learning materials for basic feature phones. 

 Funzi (link is external) – Mobile learning service that supports teaching and training for large groups. 

 KaiOS (link is external) – Software that gives smartphone capabilities to inexpensive mobile phones and helps 
open portals to learning opportunities. 

 Ubongo (link is external) – Uses entertainment, mass media, and the connectivity of mobile devices to deliver 
localized learning to African families at low cost and scale. 

 Ustad Mobile (link is external) – Access and share educational content offline. 
 
Systems with strong offline functionality 

 Can’t wait to Learn (link is external) – Gaming technology to deliver quality education to children, including 
those in conflict contexts.  

 Kolibri (link is external) – Learning application to support universal education. 

 Rumie (link is external) – Education tools and content to enable lifelong learning for underserved communities. 

 Ustad Mobile (link is external) – Access and share educational content offline. 
 
Massive Open Online Course (MOOC) Platforms 

 Alison (link is external) – Online courses from experts. 

 Canvas (link is external)– Lifelong learning and professional development for educators. 

 Coursera (link is external) – Online courses taught by instructors from well-recognized universities and 
companies. 

 EdX (link is external) – Online courses from leading educational institutions. 

 University of the People (link is external) - Online university with open access to higher education. 

 Icourses (link is external) – Chinese language courses for university students. 

 Future Learn (link is external) – Online courses to help learners study, build professional skills and connect with 
experts. 
 
Self-directed learning content 

 Byju’s (link is external) – Learning application with large repositories of educational content tailored for different 
grades and learning levels. 

 Discovery Education (link is external) – Free educational resources and lessons about viruses and outbreaks for 
different grade levels. 

https://www.blackboard.com/
https://www.century.tech/
https://www.classdojo.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://www.edraak.org/
https://ekstep.in/
https://classroom.google.com/h
https://moodle.org/
https://www.nafham.com/
https://www.schoology.com/
https://web.seesaw.me/
https://skooler.com/
https://studysapuri.jp/
https://www.cell-ed.com/
https://enezaeducation.com/
https://www.funzi.fi/
https://www.kaiostech.com/
https://www.ubongo.org/
https://www.ustadmobile.com/lms/
https://www.warchildholland.org/projects/cwtl/
https://learningequality.org/kolibri/
https://www.rumie.org/
https://www.ustadmobile.com/lms/
https://alison.com/
https://www.canvas.net/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.uopeople.edu/
http://www.icourses.cn/
https://www.futurelearn.com/
https://byjus.com/
https://app.discoveryeducation.com/learn/channels/channel/9ccf523a-5b7a-4856-ae5c-602e40d1e50f
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 Geekie (link is external) – Portuguese language web-based platform that provides personalized educational 
content using adaptive learning technology. 

 Khan Academy (link is external) – Free online lessons and practice in math, sciences and humanities, as well as 
free tools for parents and teachers to track student progress. Available in 40+ languages, and aligned to national 
curriculum for over 10 countries. 

 KitKit School (link is external) - Tablet-based learning suite with a comprehensive curriculum spanning early 
childhood through early primary levels. 

 LabXchange (link is external) – Curated and user-created digital learning content delivered on an online platform 
that enables educational and research experiences. 

 Mindspark (link is external) – Adaptive online tutoring system that helps students practice and learn 
mathematics. 

 Mosoteach (link is external) – Chinese language application hosting cloud classes. 

 OneCourse (link is external) – Child-focused application to deliver reading, writing and numeracy education. 

 Quizlet (link is external) – Learning flashcards and games to support learning in multiple subjects.  

 Siyavula (link is external) – Mathematics and physical sciences education aligned with South African curriculum. 

 YouTube (link is external) – Huge repository of educational videos and learning channels. 
 
Mobile reading applications 

 African Storybook (link is external) - Open access to picture storybooks in African languages.   

 Global Digital Library (link is external) – Digital storybooks and other reading materials easily accessible from 
mobile phones or computers. 

 Lezioni sul sofà – A collection of Italian language books for children, complemented with read-aloud features as 
well as videos discussing books and art. 

 StoryWeaver (link is external) – Digital repository of multilingual stories for children. 

 Worldreader (link is external) – Digital books and stories accessible from mobile devices and functionality to 
support reading instruction.  
 
Collaboration platforms that support live-video communication 

 Dingtalk (link is external) – Communication platform that supports video conferencing, task and calendar 
management, attendance tracking and instant messaging. 

 Lark (link is external) – Collaboration suite of interconnected tools, including chat, calendar, creation and cloud 
storage. 

 Hangouts Meet (link is external) – Video calls integrated with other Google’s G-Suite tools. 

 Teams (link is external) – Chat, meet, call and collaboration features integrated with Microsoft Office software. 

 Skype (link is external) – Video and audio calls with talk, chat and collaboration features. 

 Zoom (link is external) – Cloud platform for video and audio conferencing, collaboration, chat and webinars. 
 
Tools to create of digital learning content 

 Thinglink (link is external) – Tools to create interactive images, videos and other multimedia resources. 

 Buncee (link is external) – Supports the creation and sharing visual representations of learning content, including 
media-rich lessons, reports, newsletters and presentations. 

 EdPuzzle (link is external) – Video lesson creation software. 

 Kaltura (link is external) – Video management and creation tools with integration options for various learning 
management systems. 

 Nearpod (link is external) – Software to create lessons with informative and interactive assessment activities. 

 Pear Deck (link is external) – Facilitates the design of engaging instructional content with various integration 
features. 

 Squigl (link is external) – Content creation platform that transforms speech or text into animated videos.  
 

 

https://www.geekie.com.br/
https://www.khanacademy.org/
https://enuma.com/
https://about.labxchange.org/
https://mindspark.in/
https://www.mosoteach.cn/
https://onebillion.org/onecourse/app/
https://quizlet.com/
https://www.siyavula.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=youtube
https://www.africanstorybook.org/
https://www.digitallibrary.io/
https://storyweaver.org.in/
https://www.worldreader.org/
https://www.dingtalk.com/en
https://www.larksuite.com/
https://gsuite.google.com/products/meet/
https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams
https://education.skype.com/
https://zoom.us/
https://www.thinglink.com/
https://app.edu.buncee.com/
https://edpuzzle.com/
https://corp.kaltura.com/solutions/education/
https://nearpod.com/international?utm_expid=.0dkcszR9SP2jr9OT7IpJhA.1&utm_referrer=
https://www.peardeck.com/
https://squiglit.com/what-is-squigl/

