منطقة دبي التعليمية تطلق المخيم الصيفي األول "صيف ذكي "4102
منصات التواصل االجتماعي واألمان على اإلنترنت من ال  ICDLمحور المخيم
د .أحمد المنصوري :سالمة استخدام اإلنترنت ومهارات التعريف الرقمية من األمور الملحة التي
توجب علينا كجهات مسؤولة عن تربية وتعليم النشء ،التوعية باالستخدام الصحيح واألمثل لها.

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ( 04مارس  :)4102وقعت منطقة دبي التعليمية مذكرة تفاهم مع كل من
"مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي لمجلس التعاون الخليجي" ،وهي هيئة ناشطة في مهارات
تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واالستخدام اآلمن للجميع ،والقائم الحصري على تشغيل برنامج
ال ICDLفي دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ،و"األكاديمية الوطنية للبحث والتطوير" في دبي،

إلطالق المخيم الصيفي األول تحت مسمى "صيف ذكي  "2014مطلع أغسطس المقبل ،والذي سيستمر
أربعة أسابيع ( 82-3أغسطس .)8102
تم توقيع مذكرة التفاهم في حفل رسمي أقيم في مقر المنطقة التعليمية في القصيص في دبي ،من قبل الدكتور
أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية ،والسيد جميل عزو مدير عام مؤسسة ال  ،ICDLالدكتورة
نجوى دياب الرئيس التنفيذي لألكاديمية الوطنية .حيث يعكس الحدث شراكة استراتيجية بين األطراف
الثالثة يعززها هدف مشترك لزيادة نشر الوعي واألمان المعلوماتيين بين النشء في إمارة دبي.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين األطراف الثالثة على شراكة استراتيجية إلطالق المخيم الصيفي األول
التابع للمنطقة التعليمية بمسمى "الصيف الذكي  "8102والذي يهدف إلى إشغال وقت النشء في إمارة دبي
في العطلة الصيفية بما هو مفيد وممتع عبر تعليمهم مهارات تقنية تفيدهم في حياتهم التعليمية والشخصية؛
وتركز على اكتساب الوعي والمهارات المتعلقة بمهارات استخدام الكمبيوتر واإلنترنت واألجهزة الذكية
الحديثة ووسائل التواصل االجتماعية ،بشكل فعال ومسؤول وأخالقي وآمن ،خدمة لحماية النشء من
المخاطر المحتملة على اإلنترنت وخدمة الستراتيجية الدولة في النهوض بعملية التعليم والتعلم في عصرنا
الحاضر لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.
وسيؤمن المخيم الصيفي للنشء التدريب العملي الفعال ،وتطوير المهارات واكتساب آليات تساعدهم على
التعلم الذاتي والبحث عبر استغالل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ،واإلشتراك في أنشطة منتجة في بيئة
تبعدهم عن الغرف الدراسية المدرسية وتمدهم بمهارات تسهل عليهم اإلنخراط في البيئة الجامعية المستقبلية،
كما سيوفر المخيم لهم تطوير عالقات إجتماعية مع أقرانهم في جو تعليمي ترفيهي مثمر.
وقال الدكتور أحمد عيد المنصوري" :أصبحت الوسائط االجتماعية وأجهزة الهاتف المحمول  -كالهواتف
الذكية واألجهزة اللوحية -جزءا أساسيا من الحياة اليومية ألبنائنا وبناتنا ،مما جعل السالمة أثناء استخدام
اإلنترنت ومهارات التعريف الرقمية ،من األمور الملحة التي توجب علينا كجهات مسؤولة عن تربية وتعليم
النشء ،التصدي لها بالتوعية باالستخدام الصحيح واألمثل لها" .مضيفا إن "المخيم الصيفي سيعطي أبناءنا
فرصة مفيدة ومثمرة الستغالل بعض وقتهم في التعلم والترفيه في جو ممتع سيوفره المخيم لهم"

وأرف الدكتور المنصوري" :كما ستسهم البرامج الدولية المنفذة في المخيم باالنتقال بمستوى المهارات
التقنية للطلبة والطالبات المشاركين لألفضل ومساعدتهم ليصبحوا متعلمين مستقلين وجديين وباحثين عن
الموارد التعليمية الرقمية بأنفسهم ،ولن يكتسب المشاركون مزيدا من الوعي والمهارات التقنية الجديدة
والترفيه هذا الصيف فحسب ،بل سيحصلون على شهادة دولية معترف بها" .
وقال جميل عزو مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية" :نحن سعيدون جدا بهذه الشراكة وباهتمام اإلدارة
العليا للمنطقة التعليمية بأهمية العمل على نشر الوعي بالسالمة على اإلنترنت ومهارات االستخدام الصحيح
والفعال والمسؤول لوسائل التواصل اإلجتماعي بين طلبة المدارس الحكومية في إمارة دبي ،حيث أصبحت
هذه المنصات واألجهزة الذكية جزءا من الحياة اليومية ألبنائنا بايجابياتها وسلبياتها ومخاطرها ،يستخدمونها
دون إشراف وتوجيه ،وسنعمل يدا بيد مع كل من المسؤولين في المنطقة التعليمية واألكاديمية الوطنية لصنع
قصة نجاح مميزة من خالل هذا المشروع هذا الصيف"
وقالت الدكتورة نجوى دياب الرئيس التنفيذي لألاكديميم اللطن م اللبحثاطللتنطمر":امسرالألاكديميم اأناتنلقا
أحيثاطأقطىابر ديجايخمم اصمفيالصمفا ،4102ايناخاللاي نق ايبياللتعلميم ،اطبدلت سمقايعايؤسس ا
للرخص الليطلم القمدية اللحدسب الآللي .اطقي اتم اعيل ااكل ايد اهط االزم اطبحسب اأعلى الليقدممس الليه م ا

طلالحترلفم اين اأجل اتقيمم اأفضل اللبرليج اطللفعدلمدت الليشدراكمن ا ،اطبدلنبع الستمفدء اجيمع اللشرطن الضيدنا

سالي اطأيدناللنلب اطللندلبدتالليشدراكمن".

ا

طأضدفت:ا"مأتيالليخمم اإيرلاكداألهيم اللتيرمباطللتنطمراطلالستثيدرافيات يم اقيرلتاللعقطلاللبشرم .اطلميد دًا

ي دابضرطرةاتطعم اطتثقمفاللجملالل دشئاليطلاكب اتنطرلتاللعصراإلعيلياجملاذاكياقديراعلىافهماطليرلكا

للتاك طلطجمداللعصرم اللحيمث .اطتيدشمدً ايعاسمدس الليطل اللحاكمي اطيعارؤم اصدحباللسيطاللشمخايحييابنا
رلشياآلاياكتطما– ا دئبارئمس الليطل ارئمس ايجلس اللطزرلء احداكم ايبيارعده اهللا افي اتاكرمس ايفهطماعصريا

طللتحطلا حطاللحاكطي اللذاكم اطلل ييناطلليجتيعدتاللذاكم اطلذلكامجبالعيلياجملاذاكياطيبيعالقمديةاطليلرةاهذلا

للتحطل".ا ا

طقدلت:ا"ييداالاشكافمهاأنالليخمماللصمفياع صراجطهرياطأسدسيايناع دصراللتربم اللعصرم اطللتياتييجا
للترفمه اطللترطمح اعن ا فطس اللنلب اطللندلبدت ايع الليعلطيدت الليفمية اللهدي اللتي اتعيل اعلى اتطسمع اآفدقهما
طعلىاصقلاطبلطرةايطلهبهماطييلراكهماطيعمارطحالالعتيدياعلىالل فساطلالستقاللافياللشخصم اللذلتم ".اا ا

-النهاية-

