Gleerups

األدوات التعليمية الرقمية
معلومات ألولياء األمر

تحية طيبة وبعد!
هل حان الوقت ليك يبدأ طفلك باستعامل األدوات التعليمية الرقمية ألول مرة ،أو هل هو يستعملها منذ فرتة ولكنك تريد
معرفة املزيد عنها بصفتك ويل األمر؟ إليك يف هذا الدليل معلومات عن جميع الوظائف واالمكانيات املتوفرة يف أدوات
 Gleerupsالتعليمية الرقمية.

ملاذا اخرتنا أدوات تعليمية رقمية

كل طفل فريد ويوجد عدد كبري من الوسائل للتعلم ،وكل تلميذ لديه طريقة تعلمه الخاصة به .األدوات التعليمية الرقمية تفتح
املجال إلمكانيات عديدة وتأخذ بعني االعتبار إمكانيات وقدرات كل تلميذ ،كام أنه من السهل تكييفها حسب االحتياجات
الفردية .وفوق ذلك فإنه من السهل عىل التلميذ متابعة تطوره وتقدمه يف التعلم.

حديثة ومتاحة دامئاً

األدوات التعليمية الرقمية تسمح لكل تلميذ بالحصول عىل وسائل تعليمية خاصة به محدثة وحالية .وبهذه الطريقة ال تعود
الكتب املنسية مشكلة مبا أن جميع األدوات التعليمية متاحة عرب متصفح اإلنرتنت يف حاسوب التلميذ أو الحاسوب اللوحي
أو الجوال.

يوجد يف األدوات التعليمية كتب وصور ومحاكاة التي تعطي اإلمكانية يف تنويع التعلم بني القراءة واالستامع واملشاهدة
والتفاعل .كام يوجد متارين من أنواع مختلفة لتدريب املهارات والتأكد من املستوى املعريف والتقييم الذايت .وعند إجراء
التامرين يحصل التلميذ عىل النتائج مبارشة وبسهولة.

إعدادات شخصية

األدوات التعليمية تأخذ بعني االعتبار كل تلميذ ،حيث ميكن تكييف حجم النص ولون الخلفية ونوع الخط حسب احتياجات
كل تلميذ .يوجد يف عدد كبري من املواد دالئل ونصوص مدموجة سهلة القراءة باإلضافة إىل إمكانية االطالع عىل
األدوات التعليمية بعدة لغات.

املزيد من املساعدة

هل تريد تعلم املزيد بصفتك ويل أمر أو هل ظهرت أسئلة خالل التعلم؟ يوجد يف كل صفحة رئيسية جزء خاص ببدء
االستعامل يحتوي عىل أفالم فيها تعليامت وأسئلة شائعة وأجوبة عنها.

سجل الدخول!

ميكنك تسجيل الدخول بواسطة بيانات املستعمل الخاصة بطفلك عىل العنوان gleerupsportal.se
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أدوات  Gleerupsالتعليمية الرقمية
صفحة شاملة عن جميع األدوات التعليمية
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.1

أدوايت التعليمية

.2

نشاطايت ونتائجي

.3

تخطيطايت

.4

قامئة مساعدة

.5

اإلعدادات الخاصة بالحساب
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هذه هي صفحة التلميذ الرئيسية التي تحتوي عىل األدوات التعليمية الرقمية الخاصة بالتلميذ.
ميكنك هنا االطالع عىل النشاطات التي قام بها التلميذ يف األدوات التعليمية الرقمية ،باإلضافة إىل نتائج التامرين
واالمتحانات التي أجراها التلميذ .كام يوجد هنا املالحظات املحتملة من املعلمني.
يوجد هنا جميع التخطيطات املحتملة التي يعطيها املعلمون.
يوجد هنا أفالم تحتوي عىل تعليامت وأسئلة شائعة وأجوبة عنها عن أدوات  Gleerupالتعليمية الرقمية .ميكن الوصول
إىل القامئة املساعدة انطالقا من جميع األدوات التعليمية.
ميكن للتلميذ تغيري كلمة املرور ونرش صورته من جملة أمور أخرى يف اإلعدادات الخاصة بالحساب.
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أدوات  Gleerupsالتعليمية الرقمية
نظرة عامة عن أداة رقمية
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.1

نشاطي ونتائجي

.2

املستجدات

.3

البدء باالستعامل

.4

املواصلة  /كافة املحتوى

.5

عن األداة التعليمية
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ميكنك هنا االطالع عىل النشاطات التي قام بها التلميذ يف األدوات التعليمية الرقمية ،باإلضافة إىل نتائج التامرين
واالمتحانات التي أجراها التلميذ.
يف حالة وجود مستجدات يف أداة التعليم فيمكن االطالع عليها هنا.
يوجد هنا أفالم ودالئل وأجوبة عىل األسئلة الشائعة حول أدوات  Gleerupsالتعليمية الرقمية ليك ميكن للتلميذ البدء
باستعاملها بأفضل طريقة ممكنة.
ميكن للتلميذ التوجه مبارشة إىل املكان الذي كان فيه آخر مرة ،أو مشاهدة كافة املحتوى عن طريق قامئة املحتويات.
ميكن للتلميذ هنا قراءة املزيد عن محتوى األداة التعليمية وعن املؤلفني.
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أدوات  Gleerupsالتعليمية الرقمية
املحتوى والخاصيات – الجزء 1

345

.1

قامئة املحتويات

.2

ابحث

.3

مواد املعلمني

.4

املفضّ لة

.5

التخطيطات

1 2

قم بالتصفح يف محتوى األداة التعليمية عن طريق املنظر بالصور أو قامئة املحتويات النصية .ميكن الوصول إىل
النوعني من نفس املكان.
جميع املحتوى قابل للبحث .كام ميكن أيضاً الفرز حسب نوع وسيطة االعالم.
يتم جمع هنا املواد اإلضافية التي وزّعها املعلم.
ميكن هنا العثور بسهولة عىل املحتوى املفضّ ل عن طريق النقر عىل النجمة.
توجد هنا التخطيطات التي وزّعها املعلم.
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.6

استعراض مشرتك

.7

رقم تعريف

.8

مالحظات

.9

إعدادات القراءة

األيقونة ذات سهمني تفتح املحتوى يف استعراض مشرتك ،أي صفحة بجانب صفحة تحتوي كل منها عىل املحتوى
املريئ اآلن.
كل صفحة لديها رقم تعريف خاص بها ليك ميكن الوصول إليها برسعة.
ميكن للتلميذ هنا تدوين مالحظات مستقلة.
ميكن للتلميذ هنا تضبيط حجم النص ولون الخلفية ونوع الخط.
.10

العمل دون االتصال باإلنرتنت

.11

عالمات

.12

إضافات

.13

الوسائل

يف إعدادات القراءة ميكن للتلميذ تنزيل فصل لقراءته دون اتصال باإلنرتنت.
يوجد هنا جميع العالمات والتعليقات التي سجلها التلميذ يف األداة التعليمية.
يف حالة ما إذا قام املعلم بإضافات يف األداة التعليمية وقام بتقاسمها مع التلميذ فهي مجموعة هنا.
بنا ًء عىل املادة يجد التلميذ هنا وسائل مختلفة قابلة لالستعامل يف جدول املحتويات هذا.
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أدوات  Gleerupsالتعليمية الرقمية
املحتوى والخاصيات – الجزء 2
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.1

رشح كلامت

.2

النص األسايس/النص سهل القراءة

.3

استامع

.4

ضع عالمة عىل املفضلة

.5

نظرة شاملة جيدة مع االستعراض املشرتك

يوجد بعض الكلامت يف األدوات التعليمية التي لديها رشوح مدموجة.
يوجد يف بضعة أدوات تعليمية نص أسايس ونص سهل القراءة .النص سهل القراءة هو نسخة أقرص من النص تحتوي
عىل رشح أسهل ومفصل للمحتوى الرئييس.
ميكن االستامع إىل جميع النصوص ،سواء عن طريق التصنيع الصويت (صوت اصطناعي) مع إمكانية االتباع يف
النص ،أو عن طريق الصوت املسجل*.
ميكن للتلميذ وضع عالمة عىل املحتويات التي يفضلها عن طريق النقر عىل النجمة ليك ميكنه الرجوع إليها بسهولة.
عن طريق فتح املحتوى يف استعراض مشرتك ميكن للتلميذ التواجد يف مكانني يف الوقت نفسه .عىل سبيل املثال ميكنه
العمل مع متارين يف أحد االستعراضني بالتزامن مع قراءة نصوص أو مشاهدة فيلم يف االستعراض اآلخر.
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.6

متارين وامتحانات

.7

وضع عالمات وتعليقات

.8

قاموس

.9

ترجمة

يوجد متارين من أنواع مختلفة لتدريب املهارات والتأكد من املستوى املعريف والتقييم الذايت للتلميذ.
ضع عالمة عىل النص وأضف تعليقات بشكل متزامن مع العالمات.
ضع عالمة عىل أي كلمة واحصل عىل رشح مبارشة يف األداة التعليمية.
ضع عالمة عىل النص واحصل عىل ترجمة له إىل اللغة التي تريدها .كام ميكن أيضاً الحصول عىل الرتجمة عىل شكل
مسموع.
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البحث يف خدمات مختلفة

ضع عالمة عىل أي كلمة واحصل عىل املزيد من املعلومات عنها عن طريق البحث يف كافة األداة التعليمية أو يف
 Wikipediaأو  Lexinأو Google
*الستعامل هذه الخدمة يجب الحصول عىل ترخيص لدى ILT inläsningstjänst
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