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السنة: الأولى ماستر
المادة: تكنولوجيا الاتصال

المحاضرة رقم :5
الانترنت والتعليم الافتراضي:
-تمهيد:
كلمة "افتراضي" تعني أن المؤسسة التعليمية بما فيها من محتوى وصفوف ومكتبات وأساتذة وطلاب وتجمعات، كلها تشكل قيمة حقيقية فعلية وموجودة، غير أن التواصل بينهم يتم عبر شبكة الأنترنت، حيث يمكن للصف الافتراضي أن يحتوي على طلاب من بلدان مختلفة ومتباعدة، ويكون أستاذهم من أي بلد آخر إلا أنهم يتفاعلون معه افتراضيا، ويتحررون بذلك من حاجزي المكان والزمان.

1_ ما هو التعليم الافتراضي؟:
هو طريقة لايصال المعلومة والتواصل من أجل الحصول على المعلومات عن طريق شبكة الانترنت، وهذا نوع حديث في التعليم، حيث يقدم مجموعة من الأدوات التعليمية المتطورة التي تستطيع أن تقدم قيمة مضافة على التعليم بالطرق التقليدية ( يعني القسم المعتاد بجدرانه والكتاب والأقراص المدمجة...)
إن تأسيس الجامعات الافتراضية كمؤسسات أكاديمية تهدف إلى تحقيق وتأمين أرفع مستويات التعليم الجامعي العالمي للطلاب من مكان إقامتهم بواسطة شبكة الأنترنت، وذلك كله عن طريق وضع بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة، وبعدها تقدم مجموعة من الشهادات الجامعية ومن أكبر الجامعات العالمية والمعترف بها دوليا، كما تؤمن مختلف أنواع الدعم والمساعدة للطلاب بإشراف تجمع افتراضي شبكي يضم خيرة الخبراء والأساتذة الجامعيين في العالم، ومن هنا خرج مفهوم التعليم الافتراضي.
2_ تطور العملية التعليمية:
يقوم التعليم عن بعد أو التعليم الافتراضي عبر الانترنت على عدم اشتراط الوجود المتزامن للمتعلم مع المعلم في الموقع نفسه حيث تقريييبا يلغى عنصري الزمن والمكان، فيفقد كل من المعلم والمتعلم خبرة التعامل المباشر مع الطرف الآخر، وعليه تنشأ الضرورة لوجود وسيط بين المعلم والمتعلم، وهذا الوسيط يجب أن تكون لديه جوانب تقنية وبشرية وتنظيمية.
إن التعليم عن بعد يمكن المتعلم من اختيار الوقت المناسب له حسب ظروفه، وهذا يجعله يستغني عن التقيد بالجداول المحددة سلفا للقاء المعلمين باستثناء اشراطات التقييم
3_ الانترنت كبنية تعليمية:
تعتبر شبكة الأنترنت بمثابة بنية تعليمية تحتية قوية تجمع الوسائل والأدوات والتقنيات والبشر والأماكن والمعلومات على نفس المستوى، وهذا ما يحفز القدرات البشرية على التعلم، ولقد أصبحت الآن الكتابة والقراءة والاتصال عبر الكمبيوتر مطلبا أساسيا لابد منه تماما مثل زيادة الاهتمام بأهمية اللغة الانجليزية كلغة العصر الحديث، وهكذا تغيرت بعض المفاهيم التعليمية التقليدية، ففي عصر التعليم بالانترنت أصبح المدرس مجرد مسير للتعليم وليس مصدرا له، حيث يختا ويقدم المعلومات بطرق متعددة وذلك وفقا لاحتياجات طلابه وبما يمكنهم من إعادة خلق اللغة بأنفسهم بعد الاطلاع على لب المعلومات ليصبحوا خالقين للمعلومة واللغة بدلا من الاكتفاء بالدور السلبي ليكونوا مشاركين وناشطين في عملية التعلم.
لقد استطاع استطاع العلماء بواسطة الطرق السريعة لجمع المعلومات والاطلاع على كل جديد في أي حقل من حقول العلم بسرعة فائقة وبدون تكلفة حتى بات وجود مراكز للمعلومات أمرا ملحا.
4_ الثورة المعلوماتية والتقنية والتعليم:
لاشك أن التعليم يعد استثمارا بشريا له عملياته وأهدافه، وتدخل التقنيات الحديثة في هذا الاستثمار لأنها تشكل منهجا منظما للعملية التعليمية، لهذا ازداد الاهتمام بالتكنولوجيا وأنواعها وضرورتها في حياة البشر. وأفضل الأساليب للاستعانة بها والاستفادة منها في تطوير التعليم ومعالجة مشكلاته ورفع آداء المعلم والطالب، في محاولة لبلوغ أهدافنا وكذا مواجهة تحديات العصر، لأن التعليم بمثابة الركيزة الأولى لقيام الأمم والإرتقاء بالمجتمعات من أجل تحقيق الرفاهية للفرد والمجتمع، ولأننا اليوم نعيش عصر التكنولوجيا والمعلومات كمحرك لآليات التطور من كل جانب فقد بدأت تكنولوجيا التعليم تعمل على تطبيق المعرفة المنظمة في حل المشكلات التعليمية، حيث تساهم هذه الوسائط والتقنيات في توسيع أنظمة التربية المستعملة، وتخلق إمكانات و وسائل تعليم جديدة، كما تساعد على زيادة قدرة الاستيعاب لدى مختلف الأجيال والمراحل التربوية، كما تخلق وسائل إيضاح جديدة في نقل المحاصرات وسماعها، وإقامة الندوات وغير ذلك. كما تساعد هذه التقنيات في إيجاد مواد تعليمية جديدة وفي نفس الوقت ستكون وسائل الايضاح والتقنيات الجديدة في خدمة كل الفئات الاجتماعية حتى المعوقين جسديا وفكريا، حيث ستساهم بشكل علمي وفعال في انخراط هذه الفئات في المجتمع عن طريق نقل المعلومات إليها بطريقة سهلة، وبمساعدتها على تخطي عقدها النفسية عبر وضع إمكانات الحاسبات في خدمتها.
5_ أهمية استعمال الانترنت في التعليم:
أ_ تسهيل التعليم: حيث أن استخدام التكنولوجيا يجعل المعلمين يكونون خبرة تعليمية شاملة ومتكاملة لدى الطلاب، فيكون بإمكانهم البحث عن المعلومات بسهولة.
ب_ زيادة تركيز الطلاب: فالأنترنت يساهم في التركيز على الأنشطة التعليمية التفاعلية التي تتم داخل الفصل الدراسي، كما يعزز التواصل والعمل بين مجموعات الطلبة داخل غرفة الصف وخارجها.
6_ أساليب التفاعل في بيئة التعليم الافتراضي:
إن أساليب التفاعل ذات أهمية جد كبيرة في بيئة التعلم الافتراضية وقد قسم "مورو" سنة 1989 التفاعل في البيئات الافتراضية إلى ثلاثة أنواع وهي:
1_ التفاعل القائم بين المعلم والمتعلم: حيث يقدم المعلم على تقديم المساعدة والنصح والارشاد وحتى توجيه المتعلم، ويتم ذلك على شكل عملية منظمة تعمل على تنشيط وتحفيز المتلقي من أجل التعلم، وكذلك تقديم العون والدعم له من أجل بناؤ مفهوم جديد لمحتوى العملية التعلمية، وهذا طبعا يعتمد على أهمية الدافعية. وبهذا يقوم بتشخيص وتعديل الخبرات عن طريق إتاحة الفرصة للمتعلمين من أجل التحدث عن أنفسهم وتخصيص وقت للمحادثات غير الرسمية  حتى ينشأ شعور بنوع من الانتماء إلى المجموعة وبالتالي مشاركة الخبرات والتفاعل، ويعتبر ذلك أيضا أساس طبيعي لتعلم الأنشطة اللاحقة في البرنامج الدراسي.
2_ التفاعل بين طالب وطالب: وهذا ما نسميه بالتفاعل الأفقي بين المتعلمين حيث يتفاعل الطالب مع طالب آخر مما يؤدي إلى زيادة اندماجه وكذلك يحسن من دافعيته للتعلم، وتقوم وسائل التفاعل المتوافرة على الانترنت مثل البريد الالكتروني وغرف المحادثة ومنتديات المناقشة وغيرها بتسهيل عملية التعاون والتفاعل بين الطلاب، وبالتالي يستطيع الطالب الاتصال بزميل الدراسة عن طريق هذه الأدوات سواءا كان ذلك أثناء وجود المعلم أو عند عدم تواجده.
3_ التفاعل بين مجموعات الطلبة: وهذا النوع من التفاعل يعطي الفرصة لمختلف الطلاب لإظهار أنفسهم وعرض الأفكار والآراء التي تظهر مدى استجابتهم ودافعيتهم للتعلم وأيضا إتاحة الفرصة لكل طالب بإجراء المحادثات والمناقشات المختلفة بينه وبين زملائه دون التقيد بمواعيد محددة أو بمواضيع معينة للنقاش، وهذا طبعا يزيد من حماس الطالب للتقدم في العملية التعلمية عبر الفضاء الافتراضي.



























































































































