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 الورقة املفاهيمية اخلاصة باملاراثون البرمجي لألطفال واليافعي 

 واجلدول الزمني السنوي للمسابقة 

 املقدمة 

 (Digital Natives) "إذا كنا نعيش اليوم عصر التحول الرقمي الذي  ينقسم فيه البشر  إلى "رقميي أصالء

، فمن الواضح أن جيل األلفية الثالثة هو جيٌل رقميٌ أصيل لم  (Digital Immigrants) "و "رقميي مهاجرين  

يكتسب "الرقمي" كمهارٍة إمنا صار جزءاً من كيانه ومن جيناته الوراثية، لذا بات التحدي الذي نعيشه اليوم  

الرقمي"  يتلخص فيما يلي: إذا كان هؤالء األصالء هم مهنيو ومعلمو و باحثو الغد، كيف ميكن أن نكامل "

الثورة  عالم  في  للدخول  القادمة  األجيال  هذه  تهيئة  أجل  من  العمل  ومناذج  التعليم  مناذج  جينات  في 

الصناعية الرابعة واقتصاد املعرفة الذي يعتمد على العلم واملعرفة لتوليد حاجات جديدة لدى البشر تؤدي  

% من طالب مدارسنا وجامعاتنا  75ارس  بدورها لتوليد وظائف وأعمال جديدة. في هذا السياق، يتوقع أن مي

بعد عقٍد من الزمن أعماالً ووظائف غير موجودة في يومنا احلالي، وهو  ما يفرض على أية منظومة اقتصادية  

أو أكادميية حتدياً له ثالثة أوجه: ضرورة تطوير النظام التعليمي؛ وضرورة االهتمام باليافع وتوجيهه توجيهاً  

ة ربط النظام التعليمي بسوق العمل احلديث واملتغير باستمرار لتكون مخرجات  تخصصياً مبكراً؛ وضرور

  .التعليم ذات عائٍد اقتصادي وليست عبئاً على الدول

 على تعزيزها   املاراثون البرمجي الرؤية التي يعمل   ❖

 والفرصة لتغيير عاملهم وحتسي مجتمعهم   إعطاء كل طفل ويافع سوري املهارات الرقمية  

إلى تطوير الفكر املنطقي )وباألخص البرمجي( عند األطفال واليافعي. باإلضافة    البرمجي   املاراثون يهدف  

إلى خلق مساحة مشتركة بي املدربي واملتدربي وبي املتدربي فيما بينهم بهدف تطوير التعليم البرمجي.  

وهي مرحلة    الة فعالة مجتمعياً.كل ذلك بهدف مأسسة التدريب البرمجي عند األطفال وحتويلها إلى ح

تعلم يومية    أداة  تصبح التقانة  واليافعي األطفالتأسيسية ميكن االستفادة من مخرجاتها لبناء جيل من  

بإدخال هذا اجليل نفسه في منظومة ريادة وابتكاربغض النظر عن اختصاصه  لديه في سٍن    ، مما يسمح 

 مبكرة،
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 املاراثون   أهداف  ❖
 العلمية العامة وتعزيز مهارات التحليل املنطقي لدى األطفال واليافعي. رفع السوية  .1

 . IT fluencyتنمية الّطالقة في التعامل مع تقانة املعلومات  .2

 مأسسة التدريب البرمجي وحتويلها إلى حالة مجتمعية طبيعية وفّعالة.  .3

 تأهيل عدد من املدربي البرمجيي ذوو الكفاءة في احملافظات اخملتلفة.  .4

 رفع كفاءة املنظومة التدريبية احمللية في املعلوماتية وباألخص في البرمجة التنافسية. .5

 .وتقدمي الرعاية والتدريب الالزم لهمالكشف عن الكوادر املتميزة  .6

 

 املاراثون اجلمهور املستهدف في   ❖

 سنة(   11-8األطفال ) .1

 سنة(   15-12اليافعي ) .2

 املدربي واملدرسي في املدارس .3

 العملية التدريبية طبيعة   ❖

من املؤكد أن النشاطات الصفّية جزء من العملية التعليمية املطلوبة وتساهم في نقل املهارات والعلوم،  

ولكنه يبقى ناقصاً في وجه التغيرات في البيئة احلالية والضرورات املستجدة في البيئة الرقمية وما هو  

 ط.األدوات فق مطلوب من حتول رقمي حقيقي في طريقة التفكير وليس

ال بد من وجود محتوى منهاج بلغة عربية سليمة يعرّف    كان انطالقاً من غاية املاراثون باالنتشار األفقي؛  و

العامة احلالة  في  توظيفها  وكيفية  املطلوبة  التفكير  طرائق  على  من  املستفيد  مجموعة  شكل  على   .

 أسابيع. 8باإلضافة للتدريب الصفي الذي أقيم في احملافظات لفترة الفيديوهات واالختبارات التقييمية 

 مسارات املاراثون  ❖

 سنة(:   11  –  8) مسار تعليم األطفال  -1

 تعليم صفي )أو عن بعد( لبعض مهارات التفكير متناسب مع مسابقة بيبرس العاملية. •

عدة مراحل ويهدف إلى تعليم مفاهيم عن طريق استخدام سكراتش كأداة ينقسم إلى   •

 برمجية أو بدونها. 

على   • إيجاباً  وينعكس  املستفيد  تفكير  طريقة  في  احلقيقي  التغير  إحداث  إلى  يهدف 

 التحصيل العلمي. 

 منهاج نصف مفتوح )مفردات ومراجع( وتقييم فردي للطالب. •
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 سنة(:  15  – 12مسار تعليم اليافعي ) -2

 تعليم صفي ملهارات البرمجة والتحليل اخلوارزمي متناسب مع مسابقة األوملبياد العاملي. •

 .++Cينقسم إلى عدة مراحل ويهدف إلى تعليم مفاهيم البرمجة عن طريق استخدام   •

 يهدف إلى رفع مستوى املعارف واملهارات البرمجية واخلوارزمية والتحليلية.  •

 ومراجع( وتقييم على شكل مسابقات. منهاج نصف مفتوح )مفردات   •

 :  عداد املدربيإمسار  -3

التقنية   • للمهارات  املنصة(  وعبر  )صفي  متمازج  مدرب    Technicalتعليم  من  املطلوبة 

 املاراثون.

عداد نسبة من املدربي املتعلمي في مجاالت التفكير والبرمجة واخلوارزميات  إيهدف إلى   •

مما يساعد على خلق البيئة التدريبية الطبيعية في املعلوماتية )شأنها شأن بقية املواد 

 املدرسية( على كامل اجلغرافيا السورية.  

آليات التعامل  منهاج مضبوط )مفردات ومحتوى محدد( خاص مبهارات التدريب املطلوبة ك •

مع األطفال، آليات التدريب والتدريس، آليات التحضير واحلقيبة الصفية، آليات التقييم...  

 إلخ. 

منهاج مفتوح )مراجع فقط( خاص باحملتوى التدريبي ومعلومات عن املسابقات والورشات   •

 واملؤمترات احمللية والعاملية.  

 تقييم عملي عن طريق تقدمي دروس محددة للجنة.   •

 ينال بعدها شهادة مدرب ماراثون معتمد.  •

 

 :  مسار املعسكر الشتوي عن بعد -4

مسار تعليمي غير صفي يكون مستمراً على مدار العام ضمن تردد ثابت )كل يوم سبت   •

 مثالً( على شكل دروس يتم تنظيمها بشكل مركزي عن بعد. 

 من املنزل.   منهاج نصف مفتوح )مفردات ومراجع( وتقييمات متعددة على شكل مسابقات  •

 

 :  منصة احملتوى التدريبي التشاركي -5
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 منصة الكترونية مفتوحة للمدربي املعتمدين وللمتدربي على مدار العام.   •

يشارك املدرب أي محتوى تدريبي متناسب مع مفردات املاراثون البرمجي بأي صيغة يرغبها  •

 بشكل تطوعي. وميكن للمدربي اآلخرين التصويت والتعليق.

 يستهلك املتدربون احملتوى مقابل حصولهم على نقاط أو أوسمة مما يشكل حافزاً لديهم.  •

 تدخل هذه املنصة ضمن بند صناعة احملتوى الرقمي التعليمي.   •

ميكن الحقاً فتح املنصة للعموم وذلك بعد تصنيف احملتوى حسب الفئة العمرية أو الصفية   •

 ة واحلقائب التعليمية للمدرسي.واالستفادة منها في تنظيم الدروس املدرسي

 . Crowdمنهاج مفتوح )مراجع فقط(. تقييم مجتمعي عن طريق   •

 

 :  مسابقة صناعة احملتوى -6

أشهر مثالً( يتم فيها تكرمي أصحاب احملتويات املميزة   3يتم بشكل دوري عمل مسابقة )كل   •

تسمح للمدرب بتنظيم دروس   Authoring toolsعلى املنصة. كما يتم تقدمي أدوات تأليف  

 كاملة أو رمبا منهاج دورة كاملة من احملتويات املوجودة على املنصة.  

)مفردات ومراجع • احملتويات  منهاج نصف مفتوح  تقييم  يتم  املاراثون نفسه.  وهو منهاج   )

األكثر رواجاً من قبل اللجنة وتكرمي املدربي الواضعي لها أو لدروس كاملة أو ملناهج حسب  

 ما نرى مناسباً. 
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 اجلدول الزمني السنوي للمسابقة 

 فيما يخص الطالب: 

 .أيار 12نيسان ولغاية   7التسجيل:  •

 . حزيران )ضمن مراكز اجلامعة االفتراضية( 3وأيار   27 :املستوىاختبار حتديد  •

 أب. 18حزيران ولغاية   27 التدريب: •

 . )ضمن مراكز اجلامعة االفتراضية( أيلول 9أيلول و 2االختبار التأهيلي:  •

 يتم اإلعالن عنه عن طريق املوقع.  (: تقييم مشاريع )إن وجد •

 شهر تشرين الثاني في  النتائج:االختبار النهائي وحفل إعالن  •

 طالب من املتأهلي من االختبار التأهيلي يتم توزيعهم على فئات    180حيث سيضم 

 منهم متقدم(  30منهم مبتدئ، و 60أطفال ) 90

 منهم متقدم(  30منهم مبتدئ، و 60يافعي ) 90

 شهادات تقدير مبا تراه اللجنة العلمية مناسباً  و  برونز 30 فضة،  10ذهب ، 5  فئة:يتم تكرمي كل 

 

 فيما يخص املدربي: 

 نيسان  17نيسان ولغاية   7التسجيل:  •

 نيسان  24و  23و  22التدريب : أيام  •

 أيار 16التقييم: لغاية  •

 االعتمادية: بعد انتهاء املاراثون. •

 فيما يخص املنصة: 

 التحقق من اجلاهزية: شهر آذار  •

 حتضير وتسجيل احملتوى والتمارين: شهري نيسان وأيار  •

 اختبار حتديد املستوى: أيار  •

 التجريب والتعديل: خالل التدريب في حزيران ومتوز  •



  

6 
 

 االختبار التأهيلي وتقييم املشاريع: آب  •

 فيما يخص اللجنة العلمية: 

 حتضير البنية العلمية واملراجع: شهر آذار •

 حتضير البنية الالزمة لتدريب مدرب: شهر آذار •

 ضبط املنصة ووضع برنامج زمني لتسجيل احملتوى: األسبوع األول من نيسان  •

 تدريب املدربي: األسبوع األخير من نيسان  •

 اعتمادية املدربي: نهاية أيار •

 تأليف احملتوى وتسجيله ومونتاجه: نيسان وأيار وحزيران ومتوز •

 حتديد املستوى: أياروضع اختبار  •

 وضع اختبار التأهيل: متوز  •

 وضع االختبار األخير والتقييم: آب  •

 البت باالعتراضات وإصدار العالمات النهائية واالعتماد: أيلول  •

 

 فيما يخص اللجنة التنظيمية: 

 اإلعالن: بداية آذار  •

 حجز مراكز االفتراضية في أيام االختبارات  •

o حتديد املستوى 

o التأهيل 

 التحضير املناسب للنهائي )مكان، جتهيزات... إلخ( •

 التحضير املناسب للحفل )مكان، دعوات، رعاية... إلخ( •

 وغيرها من املهام املستمرة طيلة فترة العمل •

 

 


