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  دعوة للمشاركة بأوراق بحث

  مجموعة المناقشة الخاصة بالتعليم االلكتروني
  

  "مدى الحياة والمكتبات على التعليم االلكتروني المستمر" :ة الرئيسيةالفكر
  

جلسة مفتوحة عن دور المكتبات في التعلم مدى الحياة  سينظم قسم اإلفال للتعليم والتدريب
  .كجزء من المؤتمر والمجلس العام الخامس والسبعين لإلفال وذلك باستخدام وسائل تعليم الكترونية

ئيسي لتوفير فرص لتعليم البالغين مهارات معرفية جديدة ولمساعدة المكتبات هي المفتاح الر إن
  .الناس في التعليم والتدريب والعمالة من خالل اطار للتعلم على مدى الحياة

وتملك المكتبات القدرة على خلق فرق بين نظام التعليم الرسمي والتقليدي وبين نظام أكثر اتساعاً 
  .لحياةيسعى إلى استمرار التعلم على مدى ا

تتزايد أهمية أدوات واستراتيجيات التعلم االلكتروني لتلبية احتياجات قطاع متزايد من مستخدمي 
يمكن أن  وهنا .م الطالب الناضجين الذين يسعون لالشتراك في دورات تعليم رسميةمنهالمكتبات 

طبق وهذا ين. تعمل المكتبات كمركز دراسي يتم فيه تشجيع ومساندة عوامل التعلم االجتماعية
باألخص على المكتبة الرقمية التي تتيح مجاالً للحصول على وثائق ذات قيمة علمية للدراسات 

أصبح للمكتبة الرقمية دوراً رئيسياً في  المعلومات محتوى شبكة مع تزايد. عن طريق االنترنت
لى بناء العالم الجديد للتعليم ونشر المعلومات لكي تساعد كل من أعضاء هيئة التدريس والطالب ع

  .هيكلهم التعليمي بطريقة لها معنى وتساعد على تبادل الفهم والمعرفة
مة، المكتبات ندعو لتقديم أوراق بحث لمناقشة الحاجة إلى خلق شبكات الكترونية بين المكتبات العا

البحثية، مكتبات المدارس والمكتبات الخاصة وذلك من أجل تحقيق تعلم الكتروني مستمر على 
ويمكن أيضاً األخذ في االعتبار أهمية تطوير شبكات . اة لمستخدمي المكتبات المختلفينمدى الحي

اتصال بين المكتبات العامة والمؤسسات والمنظمات التعليمية، باإلضافة إلى تعليم المهنيين 
العاملين بالمكتبات ومجال المعلومات للتأكد من حصولهم على المعرفة والمهارات الالزمة التي 

عمل في سياق التعليم المستمر هم من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التمكن
  .مدى الحياة

هدف الدعوة لتقديم أوراق بحث والتي ترسلها مجموعة المناقشة لإلفال الخاصة بالتعلم  إن
دوراً  االلكتروني هو بحث التحديات والفرص التي يواجهها المكتبيون إذا ما أرادوا أن يلعبوا

نشطاً في التعلم مدى الحياة باستخدام أدوات التعلم االلكتروني والتي تؤكد وجود المكتبيين كشركاء 
  .هامين في عمل التعلم

  
  :الموضوعات التي يمكن مناقشتها

تجارب للتعاون في التعليم االلكتروني مع المؤسسات : الحث على التعلم في المكتبات - 
 التعليمية

 مدى الحياة في المكتبات التعلم االلكتروني - 



 استخدام المكتبات في عملية التعلم االلكتروني المرتبطة بالتعليم والتعليم عن بعد - 
رها وتكييفها لتعلم الوسائل التربوية واستراتيجيات التعلم االلكتروني التي يمكن تطوي - 

البالغين ومجموعات االحتياجات الخاصة، على سبيل المثال األشخاص الذين يعانون من 
  .التي تأخذ في اعتبارها مفهوم النوع االجتماعيإعاقة، أو 

المطلوبة مهارات الالشكل المهني للمكتبيين العاملين بالتعلم االلكتروني، على سبيل المثال  - 
 .في التربية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مكتبات البحث (كات اتصال الكترونية بين المكتبات العامة، المكتبات البحثية خلق شب - 
 ومكتبات المدارس والمكتبات الخاصة من أجل التعلم االلكتروني) العلمي

تطوير ونمو شبكات االتصال بين المكتبات العامة والمؤسسات والمنظمات التعليمية من  - 
 أجل التعلم االلكتروني

المعلومات واالتصاالت في المكتبات من أجل تعلم الكتروني مستمر استخدام تكنولوجيا  - 
 مدى الحياة

 المكتبات والسياسة التعليمية - 
 التعاون بين مجتمع المكتبات والمجتمع التعليمي - 

  
نشجع كاتبي أوراق البحث على تقديم بحث نظري لألدوات التعليمية واالجتماعية التي يلعبها 

  .ونرحب بآراء الطالب. علوماتالمهنيون العاملون بمجال الم
  

  :يجب أن تتضمن مقترحات أوراق البحث
 عنوان للعرض المقترح - 
 )كلمة ٣٠٠ال يتعدى (ملخصاً للعرض المقترح  - 
  أسماء العارضين/ اسم  - 
 العارضين/ المهنة والدرجة العلمية للعارض  - 
 العارضون/ المؤسسة التي يعمل بها العارض  - 
 البريد االلكتروني - 
 الفاكس/ رقم الهاتف  - 
 العارضين/ نبذة عن السيرة الذاتية للعارض  - 

  
  :تواريخ ومعلومات هامة

على البريد  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣٠يجب إرسال مقترحات أوراق البحث في موعد أقصاه 
  . g.hallam@qut.edu.au: االلكتروني

  . ٢٠٠٩فبراير  ١٥ ضهم فيسيتم اعالم الباحثين الذين قُبلت عرو
ويجب أن تكون الورقة أصلية  ٢٠٠٩أبريل  ١٥يجب إرسال ورق البحث كاملة في موعد أقصاه 

يمكن كتابة وعرض أوراق البحث بأي من اللغات العاملة . ولم يسبق نشرها من قبل في أي مكان
ولكي ) األسبانية –سية الرو –األلمانية  –الفرنسية  –االنجليزية  –الصينية  –العربية (لإلفال 

  .يمكن ضمان وجود ترجمة فوريةال
  



دقيقة وسيكون ملخصاً لورقة البحث األصلية  ٣٠ – ٢٠لن تتعدى فترة العرض في المؤتمر 
ويجب وجود واحد على األقل من .  power pointويمكن العرض عن طريق استخدام برنامج 

  .القسم في ميالنوكاتبي ورقة البحث لتقديم ملخص لها أثناء برنامج 
اإلفال األخرى مع عدم ضمان وجود االنجليزية ولكن نرحب بأي لغة من لغات : لغة الجلسة

ونطلب من الباحثين استخدام اللغة االنجليزية في حالة تقديم عروضهم باستخدام . ترجمة فورية
  . power pointبرنامج 

مجموعة المناقشة لإلفال الخاصة  سيتم تقييم كل المقترحات بواسطة لجنة من المحكمين تمثل
  .بالتعلم االلكتروني

برجاء مالحظة أن قسم التعليم والتدريب ليس لديه أي موارد مالية لمساعدة الباحثين الذين 
سيقدمون أوراق البحث، لذا يجب عدم تقديم ملخصات إال بناء على تحمل الباحثين كافة 

  ).فر ورسوم التسجيل بالمؤتمرشاملة مصاريف الس(مصروفات حضور مؤتمر ميالنو 
  
  
  


