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للمدرّربيین ISTEمعايیيیر االجمعيیة االدووليیة للتكنولوجيیا في مجالل االتعليیم   
 

االقيیاددةة االحكيیمة .1  
تغيیيیر تعزيیز االتميیّز في االتعليیم وواالدفع باتجاهه إإجرااء يیجب أأنن يیُلهھم مدرّربو االتكنولوجيیا االمعلّميین ووأأنن يیشارركواا في ووضع ررؤؤيیة مشتركة لدمج االتكنولوجيیا في االتعليیم بشكل شامل ووتطبيیقهھا بغيیة 

جذرريي في بيیئة االتعليیم٬، فضالً عن:  
.االمساهھھھمة في تطويیر ررؤؤيیة مشتركة لالستخداامم ااألمثل للتكنولوجيیا ووإإيیصالهھا ووتطبيیقهھا بهھدفف تزوويید االطالبب بتعليیم يیوااكب االعصر االرقمي .1  
  االمساهھھھمة في ووضع خطط ااسترااتيیجيیة مرنة قائمة على االتكنولوجيیا على االمستوىى االمحلي ووفي االمدااررسس ووتطويیرهھھھا ووإإيیصالهھا ووتطبيیقهھا ووتقيیيیمهھا. .2
بدمج ووااستخداامم  تبطةاالدفع باتجاهه ووضع سيیاساتت ووإإجرااءااتت ووبراامج ووااسترااتيیجيیاتت تمويیل تدعم تطبيیق االرؤؤيیة االمشتركة في االمدررسة ووإإررساء خطط وومباددئئ إإررشادديیة مر .3

االتكنولوجيیا في االعمليیة االتعليیميیة.  
تطبيیق ااسترااتيیجيیاتت تهھدفف إإلى إإططالقق اابتكاررااتت تكنولوجيیة وواالحفاظظ عليیهھا ووإإددااررةة عمليیة االتغيیيیر في االمدااررسس ووددااخل االصفوفف. .4  

 
االتعليیم وواالتعلّم وواالتقيیيیم .2  

وجيیا بشكل فاعل بهھدفف تقيیيیم تعلّم االطالبب وواالتعليیم االمتمايیز ووتوفيیر قاعدةة متيینة من خبرااتت االتعلّم االمهھّمة لكافة يیقّدمم مدرربو االتكنولوجيیا مساعدةة إإلى االمعلّميین في مجالل ااستخداامم االتكنول
االطالبب٬، فضالً عن:  

ذجتهھا.بب وونمتدرريیب االمعلّميین على تصميیم خبرااتت تعلّم معّزززةة بالتكنولوجيیا تتفّق مع معايیيیر االمحتوىى وومعايیيیر االتكنولوجيیا االوااجب تواافرهھھھا لدىى االطال .1  
تعليیميیة االمتمحوررةة حولل االمتعلّم وواالقائمة تدرريیب االمعلّميین على تصميیم تجارربب تعلّم معّزززةة بالتكنولوجيیا ووتطبيیقهھا باستخداامم مجموعة متعّدددةة من أأددووااتت االتقيیيیم ووااالسترااتيیجيیاتت اال .2

على االبحوثث بهھدفف تلبيیة حاجاتت كافة االطالبب ووااهھھھتماماتهھم.  
االطالبب في ووحدااتت محليیة ووعالميیة متعّدددةة االتخصصاتت وونمذجتهھا بحيیث تساعد االتكنولوجيیا االطالبب على تولّي أأددوواارر مهھنيیة ووعلى االبحث  تدرريیب االمعلّميین على ططريیقة إإشرااكك .3

في مشاكل االعالم االحقيیقيیة ووعلى االتعاوونن مع ااآلخريین ووعلى اابتكارر منتجاتت مفيیدةة لشريیحة ووااسعة من االجمهھورر.  
االتعلّم االمعزززةة بالتكنولوجيیا وونمذجتهھا من خاللل االتركيیز على ااإلبدااعع ووعلى مهھاررااتت ووعمليیاتت االتفكيیر االعليیا ووعلى االعاددااتت االفكريیة  تدرريیب االمعلّميین على ططريیقة تطبيیق خبرااتت .4

(االتفكيیر االناقد وومهھاررااتت االتفكيیر ما ووررااء االمعرفة وواالتنظيیم االذااتي).  
باستخداامم االتمايیز بما في ذذلك تعديیل االمحتوىى ووعمليیاتت االتعليیم وواالمنتج ووبيیئة االتعلّم بناءااً على مدىى  تدرريیب االمعلّميین على تصميیم ووتطبيیق خبرااتت االتعلّم االمعزززةة بالتكنولوجيیا .5

.ميیولل االطالبب ووااستعدااددااتهھم ووأأنماطط تعلّمهھم ووااهھھھتماماتهھم ووأأهھھھداافهھم االشخصيیة  
يیط لخبرااتت االتعلّم االمعّزززةة بالتكنولوجيیا.تدرريیب االمعلّميین على كيیفيیة ددمج أأفضل االمماررساتت االقائمة على االبحوثث في تصميیم االتعليیم عند االتخط .6  
عتمادد مجموعة غنيیة وومنّوعة من تدرريیب االمعلّميین على ااستخداامم أأددووااتت وومواارردد االتكنولوجيیا بطريیقة فاعلة بغيیة تقيیيیم تعلّم االطالبب وومدىى إإلمامهھم بالتكنولوجيیا من خاللل اا .7

االجمعيیة االدووليیة للتكنولوجيیا في مجالل االتعليیم االوااجب تواافرهھھھا لدىى االطالبب.االتقيیيیماتت االتكويینيیة وواالتجميیعيیة االتي تتفّق مع محتوىى وومعايیيیر   
توّصل إإليیهھا ووااإلعالنن عنهھا من أأجل تدرريیب االمعلّميین على ااستخداامم أأددووااتت وومواارردد االتكنولوجيیا بشكل فاعل لجمع بيیاناتت إإنجاززااتت االطالبب ووتحليیلهھا ووتفسيیر االنتائج االتي تّم اال .8

االطالبب.تحسيین عمليیاتت تعليیم ووتعلّم   
 

بيیئاتت االتعلّم في االعصر االرقمي .3  
يینشئ مدرربو االتكنولوجيیا بيیئاتت تعلّم فاعلة في االعصر االرقمي وويیدعمونهھا بهھدفف تحسيین تعلّم االطالبب٬، فضالً عن:  

ميیة ووتيیسيیر ددخولهھم إإلى بيیئاتت االتعلم االغنيیة نمذجة ااإلددااررةة االفاعلة للصف ووااعتمادد ااسترااتيیجيیاتت تعلّم تعاوونيیة لتعزيیز ااستخداامم االطالبب وواالمعلّميین لألددووااتت وواالمواارردد االرق .1
بالتكنولوجيیا.  

كنولوجيیا.إإددااررةة مجموعة متعّدددةة من ااألددووااتت وواالمواارردد االرقميیة وواالحفاظظ عليیهھا لتكونن في متناوولل االطالبب وواالمعلّميین في بيیئاتت االتعلّم االغنيیة بالت .2  
توىى االرقمي ووشبكاتت االتعلّم االتعاوونيیة لدعم ووتوسيیع تعلّم االطالبب ووإإتاحة فرصص ووخيیاررااتت أأكبر من أأجل تدرريیب االمعلّميین على كيیفيیة االتعلّم على شبكة ااإلنترنت ووااستخداامم االمح .3

االتطويیر االمهھني للمعلّميین ووااإلدداارريیيین على شبكة ااإلنترنت.  
ااختيیارر ووتقيیيیم ووتيیسيیر ااستخداامم االتكنولوجيیاتت االمالئمة لدعم تعلّم االطالبب. .4  
وناتت االصلبة وومشاكل ااالتصالل باإلنترنت في بيیئاتت االتعلم االرقمي ووحلهّھا.تحديید االخلل في االبرمجيیاتت ااألساسيیة وواالمك .5  
تيیة للتكنولوجيیا في االمدررسة.االتعاوونن مع االمعلّميین ووااإلدداارريیيین الختيیارر ووتقيیيیم االمواارردد ووااألددووااتت االرقميیة االتي تعّززز االتعليیم وواالتعلّم وواالتي تتفق مع االبنيیة االتح .6  
جل االتوااصل محليیاً ووعالميیاً مع االطالبب ووااألهھھھالي وواالزمالء وواالمجتمع ااألووسع.ااستخداامم أأددووااتت االتوااصل وواالتعاوونن من أأ .7  

 
االتطويیر االمهھني ووتقيیيیم االبراامج .4  

إإلى جانب تقيیيیم أأثرهھھھا على االتعليیم ووعلى تعلّم االطالبب فضالً عن: بالتكنولوجيیايیقومم مدرربو االتكنولوجيیا بتقيیيیم االحاجاتت وويیطّورروونن براامج االتعلّم االمهھني االمرتبطة   
تقيیيیم االحاجاتت لبلوررةة االمحتوىى ووبراامج االتعلّم االمهھني االمرتبطة بالتكنولوجيیا االتي يینتج عنهھا أأثرااً إإيیجابيیاً على تعلّم االطالب. .1  
ي االعصر االرقمي. وواالتقيیيیم فتصميیم ووتطويیر ووتطبيیق براامج تعلّم مهھنيیة غنيیة بالتكنولوجيیا تقومم بنمذجة مباددئئ تعلّم االرااشديین ووتعززز أأفضل مماررساتت االتعليیم وواالتعلّم  .2  
عزيیز تعلّم االطالبب.تقيیيیم نتائج براامج االتعلّم االمهھني لتحديید مدىى فاعليیة تعميیق معرفة االمعلّم بالمحتوىى وولتحسيین مهھاررااتت االمعلّم في علومم االتربيیة وو/أأوو ت .3  

 
االموااططنة االرقميیة .5  

يیدرّربب مدرربو االتكنولوجيیا االمعلّميین على االموااططنة االرقميیة وويیعزززوونهھا٬، فضالً عن:  
االمعلّميین وونمذجتهھا.عزيیز ااالسترااتيیجيیاتت االتي تحقّق نفاذذااً منصفاً إإلى ااألددووااتت وواالمواارردد االرقميیة ووأأفضل االمماررساتت االمرتبطة بالتكنولوجيیا لكافة االطالبب ووت .1  
.تيیسيیر ااالستخداامم ااآلمن وواالسليیم وواالقانوني ووااألخالقي للمعلوماتت االرقميیة وواالتكنولوجيیا وونمذجتهھ .2  
ء ووفهھمهھا في ضوء االوعي االعالمي بأهھھھميیتهھا وونمذجتهھ من خاللل ااستخداامم أأددووااتت االتوااصل وواالتعاوونن في االعصر االرقمي للتفاعل مع االطالبب وواالزمالتعزيیز تنّوعع االثقافاتت  .3

ووااألهھھھالي وواالمجتمع ااألووسع على االمستويیيین االمحلي وواالعالمي.  
 

معرفة االمحتوىى وواالتنميیة االمهھنيیة .6  
مهھاررااتت ووقدررااتت مهھنيیة في ميیادديین االمحتوىى االعلمي ووعلم االتربيیة ووتعلّم االرااشديین وواالقيیاددةة إإلى جانب تعميیق معرفتهھم ووخبرااتهھم٬، فضالً عن:يیبرهھھھن مدرربو االتكنولوجيیا عن اامتالكك معرفة وو  

االحاليیة وواالناشئة االتي تعّد  لوجيیاااالنخرااطط في االتعلّم االمستمر لتعميیق معرفتهھم بالمحتوىى ووبعلومم االتربيیة على صعيید ددمج االتكنولوجيیا في االتعليیم فضالً عن موااكبة االتكنو .1
ضروورريیة لتطبيیق معايیيیر تكنولوجيیا االتعليیم االوااجب تواافرهھھھا لدىى االطالبب وواالمعلّميین بطريیقة فاعلة.  

نيیة.مماررستهھم االمهھااالنخرااطط في االتعلم االمستمر لتعميیق االمعرفة االمهھنيیة وواالمهھاررااتت ووإإجرااءااتت االقيیاددةة وواالتسيیيیر ووإإددااررةة االمشارريیع ووتعلّم االرااشديین لتحسيین  .2  
جيیا.تقيیيیم مماررستهھم االمهھنيیة وواالتفكيیر فيیهھا بشكل مستمر ووإإيیجادد إإجرااءااتت لتحسيین ووتقويیة قدررتهھم على تيیسيیر خبرااتت االتعلّم االمعزززةة بالتكنولو .3  


