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 International Education and Resources Network -آي إٌرن 

iEARN   الشبكة الدولٌة للتربٌة والمواردهو اختصار 

بلدا للتعاون من خالل شبكة  002ملٌون من الشباب فً أكثر من  0معلم و  02222آي إٌرن عبارة عن شبكة غٌر ربحٌة تدعم اكثر من 

، حٌث تستخدم التقنٌات  0988وهً رائدة فً هذا المجال منذ عام  .تهدف إلى إحداث فرق فً العالماالنترنت العالمٌة فً مشارٌع 

 .التفاعلٌة لتمكٌن الطالب من االنخراط فً مشارٌع تربوٌة هادفة مع نظرائهم فً نفس البلد وفً جمٌع أنحاء العالم

 ماذا ٌستفٌد الملتحقون بالدورة؟

 للبرنامج ٌمكنهم الدخول لمركز التعاون التفاعلً عبر اإلنترنت وااللتقاء بمشاركٌن  شبابال/بعد انضمام المعلمٌن والطالب

 .آخرٌن واالنخراط فً المشارٌع الجارٌة ، والتً بدأت من قبل نظرائهم فً جمٌع أنحاء العالم

 ن ٌجب أن ٌجٌب على باإلضافة إلى االجتماع على منهج معٌن أو موضوع فً مجال محدد، فإن كل مشروع مقترح فً آي إٌر

هذا الغرض من ذلك هو الصمغ الذي  “كٌف سٌسهم هذا المشروع فً تحسٌن نوعٌة الحٌاة على هذا الكوكب؟”: السؤال

 .ٌبقً آي إٌرن مترابطة ومتماسكة معا

 صل إلى فهم من خالل المشاركة فً مشارٌع آي إٌرن ، ٌطور الطالب مهارة العمل بالتعاون مع نظرائهم محلٌا وعالمٌا ، والتو

 . الدور اإلٌجابً الذي ٌمكن أن ٌقوموا به فً مجتمعاتهم

  باإلضافة إلى التعاون عبر اإلنترنت ، مراكزآي إٌرن فً جمٌع  أنحاء العالم تستضٌف مجموعة من اللقاءات المحلٌة والوطنٌة

  ارٌخ هذه اللقاءات ، انظر للحصول على تو .واإلقلٌمٌة، واالجتماعات الدولٌة للمدرسٌن والطالب على مدار السنة

ww.iearn.org  

  آلي إٌرن ومؤتمر قمة  71،آي إٌرن تاٌوان سوف تستضٌف المؤتمر السنوي الدولً  3177تموز /ٌولٌو 32-71من

 وسٌعقد االجتماع فً مدٌنة كاوهسٌونغ .71الشباب السنوي 

 خضراء ، وحٌاة خضراء ، وحقبة عظٌمةتكنولوجٌا ” :موضوع المؤتمر."  

 :مجاالت مشارٌع آي إٌرن

 الفنون اإلبداعٌة واللغة .0

 االنسانٌات والعلوم االجتماعٌة .0

  العلوم والتكنولوجٌا والرٌاضٌات .0

 

 :هً ( آي إٌرن) أهداف شبكة الموارد والتعلٌم الدولٌة

 حترام مبدأ المساواة فً الحقوق وتقرٌر المصٌر للشعوب ؛لتطوٌر العالقات الودٌة بٌن الشباب من جمٌع األمم على أساس ا .0

لتشجٌع الشباب من جمٌع البلدان للتعلم والعمل التعاونً ومتضامنٌن باستخدام االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات، لتعزٌز السلم  .0

 العالمً ، ولتحدٌد والقٌام بدور نشط فً حل المشاكل العالمٌة التً تواجه العالم ؛
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وتشجٌع احترام حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة للجمٌع دون تمٌٌز بسبب العرق ، أو الجنس ، اللغة والثقافة ، أو لتعزٌز  .0

 الدٌن ؛

لتسهٌل التعرف وتبادل الخبرات المختلفة ولكنها متكاملة من مؤسسات تعلٌمٌة وأكادٌمٌة ووطنٌة أخرى مع المؤسسات دائمة  .4

 الٌد فً جمٌع أنحاء العالم ؛البنى التحتٌة التعلٌمٌة ، والتق

 لتشارك الموارد التعلٌمٌة عالٌة الجودة وغٌرها والمتاحة فً مراكز منفردة آلي إٌرن؛ .5

 العمل مفتوحة للجمٌع ؛ -على–لتوفٌر البنٌة التحتٌة العالمٌة لشبكة تعلٌمٌة مفاهٌمٌة القائمة  .6

األخرى مع مؤسسات الشباب والمدارس أو األفراد الذٌن  نقل تكنولوجٌا االتصاالت ، وطرائق التدرٌس والموارد/ لتبادل  .7

 ٌرغبون فً تحقٌق الغرض آلي إٌرن وأهدافه ؛

 للمساعدة فً تأسٌس التدرٌب وبرامج الدعم فً كل مركز عالمً ؛ .8

 لتوسٌع شبكة مستدامة مالٌا وتشغٌلٌا فً مراكز آي إٌرن فً جمٌع أنحاء العالم ؛ .9

للعمل مع مظلة المؤسسات، والهٌئات األكادٌمٌة والجامعات والمنظمات غٌر الحكومٌة ، والحكومات إلقامة مجتمع عالمً من  .02

المنظمات المعنٌة والمواطنٌن بهدف واضح لدعم الشباب فً العالم فً وضع وتنفٌذ المشارٌع التعلٌمٌة واإلنسانٌة ، وال سٌما 

 رعاٌة االجتماعٌة للكوكب ؛ مشارٌع التغٌٌر وشفاء للصحة وال

 لتطوٌر والحفاظ على االبتكارات التعلٌمٌة عالٌة الجودة ؛ .00

 . لجمع األموال من خالل اتفاقات التموٌل المحلٌة والعالمٌة لدعم هذه البرامج واألهداف .00

 

 

 


