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 .0نص السياسة
تتناول هذه السياسة ترخيص المواد التعليمية والتعلمية والتدريبية والبحثية -المنتجة تحت مظلة وزارة التربية
والتعليم -برخص مفتوحة(.(Creative Commons CC
 .4نبذة عن خلفية املوضوع
فلسففففففة المصفففففادر التربوية المفتوحة تعتمد على أن التعليم ينبغي أن يكون متاحا وتشفففففار يا للجميع دون أي
حواجز أو تكاليف .والمصفففففادر التربوية المفتوحة تشفففففمل الكثير من المجاالت التعليمية المختلفة بما في ذلك
مجموعففة من المواد التعليميففةو ومواد الت وير الموني واير ففا .تحرص وزارة التربيففة والتعليم على تعزيز
العملية التعليمية التي تقوم على فايات القرن الواحد والعشفففرين من خالل االسفففتفادة من المصفففادر التربوية
المفتوحة.
تودف ذه السفففياسفففة إشنشفففاي لية تشفففار ية إشنتاج محتوى تعليمي ذو جودة عالية وبترخيص مفتوحو يسفففول
الوصول إليه لتحفيز اإبداع والتعلم العميق.
المبررات:
• وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين ي المسئولة عن تصميم وتوفير المواد التعليميةو وفرص التعلم
وتشجيع التعلم مدى الحياة لجميع المواطنين إشنشاي المعارف وتقييموا وتبادلوا التي تسوم في عملية
الت وير.
• رؤية وزارة التربية والتعليم ي ت وير شنظام تعليم شنوعي للوصول الى مستوى عال من التميز واإبداع.
ومن ذا المن لق فإن النظام التعليمي بحاجة مستمرة إلى تحسين جودة مخرجات التعلم لل لبة وت وير
مستوى أداي المعلمين في العملية التعليمية .باإضافة إلى توعية وتثقيف المجتمع بأ مية سياسة المصادر
التربوية المفتوحة.
• تم اتخاذ العديد من الخ وات من أجل ت وير وتحسين مخرجات العملية التعليمية من خالل تنفيذ العديد من
المشاريع لت وير التعليم في المملكةو مثل مشروع تحسين أداي المدارس ومشروع جاللة الملك حمد
لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الرقمي في التعليم.
تحديات تنفيذ سياسة المصادر التربوية المفتوحة في العملية التعليمية
• محتوى التعليم من حيث:
 التوافق الثقافي واللغوي
 ضمان الجودة
 حقوق ال بع والنشر والترخيص
 تكلفة إشنتاج المحتوى الرقمي
 سوولة الوصول
• توفير أجوزة رقمية عالية األداي وشبكة إتصال فاعلة إشنتاج ورفع المحتوى الرقمي.
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بحلول عام  ،0202من المتوقع أن السياسة تحقق األهداف التالية :
• شنشر ثقافة المصادر التربوية المفتوحة في المجتمع.
• بناي قدرات التربويين على شنشر مصادر تربوية بجودة عالية وبرخص مفتوحة.
• توفير المصادر التربوية بجودة عالية وبرخص مفتوحة لتعزيز اإشنتاج والتحميل والوصول إلى المحتوى
الرقمي.
• تأسيس شرا ة مع الجوات المحلية والدولية المتنوعة من أجل توفير وتبادل مصادر برخص مفتوحة.
 .3نطاق العمل
• يتر ز ذا اإصدار على المواد التعليمية التي ينتجوا المعلمون والمواد التدريبية المعدة لتدريب المعلمين.
• المعلمون والمدربون ومنتسبي وزارة التربية والتعليم ملزمون بت بيق ذه السياسة.
 .2تعاريف
املصطلح

التعريف

المصادر التربوية
المفتوحة

• مواد رقمية أو مصفادر تربوية يتم شنشفر ا مجاشنا وتحت رخصفة مفتوحة الستعمال
التربويين والمتعلمين أو تعديلوا وإعادة استعمالوا أو إعادة توزيعوا ألاراض التعليم
والتعلم والبحث.
• ي موارد تففدريس وتعليم وبحففث متوفرة للجميع ملففك عففامو أو تم إصففففففففدار ففا
باسفففتعمال رخصفففة ملكية فكرية معينة تسفففمي بتوزيع وتعديل ذه الموارد والتعاون
مع اآلخرين إعادة استعمالوا – ولو أل داف تجارية.
• المواد التعليميففة التي ينتجوففا المعلمون والمواد التففدريبيففة المعففدة لتففدريففب منتسففففففبي
وزارة التربية والتعليم ترخص برخص مفتوحة وتنشر ليمكن الوصول إليوا.

Creative
Commons CC

• ي منظمة اير ربحية تمكن التشفففففارس واالسفففففتفادة من اإبداع والمعرفة من خالل
األدوات القاشنوشنية المجاشنية.
• لديوم أدوات سفولة االسفتعمال لتراخيص حقوق التأليف والنشر الحر وسيلة بسي ة
وموحدة إع اي اإذن لتبادل واستخدام العمل اإبداعي – بشروط من اختيار المنتج
أو المؤلف.
• تراخيص  Creative Commonsأو باختصففار  CCتسففمي للمنتج بسففوولة
تغيير شففففروط حقوق النشففففر الخاصففففة به من جميع الحقوق محفو ة إلى بع
الحقوق محفو ة .
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• رخص  CCليسففففففت بفديال عن حق المؤلف .أشنوفا تعمفل جنبفا إلى جنب مع المؤلف
وتمكنه من تعديل شروط حقوق النشر الخاصة به لتناسب احتياجاته.
المحتوى الرقمي

• وجود المعرفة بشفففففكل إلكتروشني على الحواسفففففيب والشفففففبكات الداخلية والشفففففبكات
الخفارجيفة العفالميفة ويشففففففمل المحتوى مجاالت متنوعةو مثل العلوم والتكنولوجياو
والصحةو والثقافةو والتراثو والسياحةو والتسلية واير ذلك.
• مجمل ما يوجد من معلومات في لغة ما بشففففكل رقمي إما أَن يكون مخزوشنا خارجيا
onlineأو داخليا .offline

موقع المحتوى الرقمي • موقع يحتوي على المحتوى الرقمي المعففد من قبففل وزارة التربيففة والتعليم أو من
المدارس مثل الدروس اإلكتروشنية /اإثرايات/الم ويات والنشففرات ..الك ما يوفر
خففدمففات التواصفففففففل اإلكتروشني فة عن طريق المراسففففففالت أو المحففادثففات الفوريففة
واإعالشنات وتحميل الملفات واير ا.

 .5خطوات العمل-:
 أوالً :الرتخيص
ترخص جميع المواد التعليمية والتعلمية والتدريبية والبحثية -المنتجة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم-
برخص مفتوحة ( (Creative Commons CCمن خالل موقع  creativecommons.orgوإتباع
خطوات الترخيص المبينة  ،هذه المواد تشمل محتويات مثل:
 المحتوى الرقمي
 ما يعده المعلمون من خطط للدروس والدروس اإللكترونية واألنشطة بوساللاا التعليمية.
 ما يعده االختصاصيون ومنتسبو إدارات وزارة التربية والتعليم من ورش تدريبية وبحوث ونشرات
تربوية سواء كانت لتطوير التعليم والتعلم أم للتطوير الماني.
 ثانياً :ضمان اجلودة
لضمان جودة المواد التعليمية المعدة من قبل المعلمين ،يتم الرجوع لمعايير جودة العمل المعتمدة للجاة
المسلولة عن المصدر بإتباع الخطوات التالية :
 .aالمراجعة التقنية للمادة من قبل اختصاصي تكنولوجيا التعليم (وفق دليل معايير إنتاج المحتوى التعليمي
الرقمي) هذا البند خاص بالمواد الرقمية فقط
 .bمراجعة واعتماد المعلم األول للمادة بالمدرسة
 .cمراجعة واعتماد مدير المدرسة
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 .dرفع العمل المعتمد والمرخص برخصة مفتوحة على موقع المحتوى الرقمي
 .eمراجعة المادة العلمية من قبل المختصين
 ثالثاً :ترشيح األعمال
 أعمال املعلمنيباإلضافة لرفع المعلمين أعمالام  -يحرص كل من المعلم األول ومدير المدرسة ورليس المدرسة
وإختصاصي اإلشراف التربوي وكل من يشرف على العملية التعليمية التعلمية -على الترشيح (المستمر
والدوري) ألعمال المعلمين التعليمية التي يرتأون المصلحة العامة والفالدة للميدان التربوي من نشرها
 أعمال منتسيب وزارة الرتبية والتعليميحرص منتسبي وزارة التربية والتعليم من اختصاصيين وموظفين بمختلف المناصب على نشر أعمالام
بعد ترخيصاا برخص مفتوحة ،وبعد إعتمادها رسميا من حيث الجودة من قبل إداراتام.
 أعمال الطلبةينشر الطلبة في المدارس المطبقة لمشروع التمكين الرقمي في التعليم أعمالام ذات الجودة والفالدة
والمشاريع المتميزة لتوفيرها كمصادر تربوية مفتوحة ،من خالل متابعة وإشراف معلميام.
 رابعاً :النشر
نشر المصادر التربوية المفتوحة التي تم جمعاا من المدارس أو إدارات الوزارة أو تم توفيرها من جاات أخرى
على موقع البوابة التعليمية من قبل إدارة مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل وذلك من خالل تقسيم
األعمال حسب المراحل الدراسية والفلة المستادفة بحيث يسال الوصول إلياا.

 .6الوثائق ذات الصلة
تتفق هذه السياسة مع الوثالق والسياسات التالية:
 الرؤية االقتصادية 0202 الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 0202-0202 استراتيجية الحكومة اإللكترونية الخطة االستراتيجية لتقنية المعلومات واالتصال بوزارة التربية والتعليم دليل معايير إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي وثيقة مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل وثيقة مشروع التمكين الرقمي في التعليم5
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 .7بيانات االتصال
الو يل المساعد للتخ يط والمعلومات
رئيس فريق المصادر التربوية المفتوحة
اتف07671172:
فا س07671061:
البريد اإلكتروشنيnawalalkhater@moe.gov.bh :
 .7املراجعة ( السياسة سوف تراجع على األقل كل سنة أو قبل يف حالة الضرورة)
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