
 
مقدمة عن

AKELIUS منصة التعليم

يمثل تعلم لغة

أجنبية أو لغة ثانية تحديات مختلفة لألشخاص في سياقات

مختلفة. هناك العديد من

الطرق للتعامل مع مهمة تعلم الحروف الجديدة والمفردات

والقواعد النحوية الجديدة

واالستماع والتحدث والقراءة والكتابة. وغالبا ما تستخدم

مجموعة

من األساليب والمناهج لتعليم لغة جديدة، وتستخدم مجموعة

متنوعة من التقنيات لتحقيق

.أقصى قدر من ممارسة اللغة الجديدة

عدم القدرة عىل

التواصل من خالل لغة أجنبية يشكل عائقا كبيرا في االندماج

االجتماعي واألكاديمي

للمتعلمين. في سياق أزمة الالجئين والمهاجرين، وبدون

المهارات اللغوية للتفاعل

.خارج المنزل، يكافح المهاجرون والالجئون من أجل االندماج

من أجل مساعدة 

األطفال والبالغين عىل تعلم لغة أجنبية بشكل أفضل وأكثر

سهولة، تشارك مؤسسة

أكيليوس واليونيسف في تطوير المنصة الرقمية لتعلم اللغة،

بالتعاون مع

.شركاء التنفيذ في اليونيسف

Akelius توفر منصة

وسائل متعددة تفاعلية غنية يمكن الوصول إليها

من خالل الفيديو األصلي، والصوت، والنصوص، والمرئيات/

الرسومات، واألغاني واأللعاب

التي توفر محتوى ذا مغزى له صلة باحتياجات المتعلمين

واهتماماتهم، سواًء تم

اختيارها مسبًقا من قبل المعلم (للمتعلمين من المستوى

األدنى) أو اكتشفها

.(المتعلمون عند تصفحهم رقمًيا (للمستويات األعىل
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التواصل

التعلم بوتيرة خاصة

هذه المدخالت

الثرية والتفاعلية هي أحد العناصر الرئيسية التي تساعد الطالب

عىل التحفيز، والمعلمين

البتكار الدروس التي يمكن أن تستجيب ألنماط التعلم المختلفة

ومستويات التعلم، كما

.ذكرنا أعاله، دون إغفال التعلم وجًها لوجه

المبادئ األساسية

:Akelius لمنصة

Akelius تعطي منصة

األولوية لفهم اللغة العملية والتواصل. وتهدف إىل تمكين

الطالب من فهم اللغة

المنطوقة والمكتوبة –كما تهدف إىل تعريف المستخدمين

بمهارات المحادثة كخطوة أوىل

 .نحو اكتساب اللغة

يتعلم الطالب

عناصر التعبير من خالل التفاعل مع المنصة عىل االنترنت،

ويتعلم كيفية تشكيلها في

عبارات وجمل أثناء التفاعل مع النص المكتوب في

مجموعة متنوعة من المواد السمعية

والبصرية والفيديو، ومن خالل األلعاب واألغاني والنصوص

.والمحادثات

الرقمية،يمكن للمتعلم أن يختار طريقة تعلمه Akelius في منصة

من خالل مواد النظام األساسي وفًقا الحتياجاته

واهتماماته الخاصة، ووفًقا لسرعته الخاصة في التعلم، حيث أنه

يمكنه العودة لمراجعة

.ما تعلمه إذا لزم األمر قبل المضي قدًما

الموضوع، المحتوى يركز عىل المفردات

اختر طرق التعلم المختلفة

وعندما يكون

المتعلم قادًرا عىل تصفح مواد المنصة الرقمية، سواء كان

مقطع فيديو، أو تسجيل صوتي

أو نًصا عاديًا، عدة مرات دون الشعور بالنقص أو قضاء وقته

في التفكير في نص دون

.(الشعور بالبطء) يجعل التعلم أعمق

المستخدمين من Akelius تستهدف منصة

جميع األعمار . لذلك، تم تجنب المفردات الخاصة بفئات

عمرية

.معينة

يتعلم الناس بطرق

مختلفة، وتعد حرية اختيار طريقة التعلم أيًضا جزء أساسي من

مفهوم أكيليوس. وسوف تحتوي الفصول عىل مزيج من

األنشطة. هناك ألعاب تتضمن الصدفة وضغط الوقت،

المحاولة والخطأ، والذاكرة

والمهارة. هناك أيًضا أنشطة رياضية وأغاني

وألغاز وألعاب من نوع التخمين والبينجو. لقد

قمنا بتحديد قصة سترافق الدورة. يمكن للطالب متابعة

مجموعة من

.الشخصيات وسردها واكشاف مدى تقدمهم

عن مقدمة 
لتعليم ا منصة   AKELIUS


