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 املقدمة

من أهم التوجهات احلديثة التحديات اليت تواجه املؤسسات التعليمية لتجويد التعليم أكثر من قبل. ولعل  من أثرت التقنية R حياة الشعوب وأصبحت

وبامهيته R  ٫للحياة التعلم واعداد الطالبن، واميانا بأمهية التحول الرقمي لدعم واحد والعشريبناء مهارات القرن الدمج التقنية و R التعليم

الطالب ويتوافق مع ميوهلم  اتاحتياجمع ناسب تيمبا  التعليم املدمج وتطبيقهللطالب، برزت احلاجة اىل تقدمي برنامج تدرييب يعىن  الذايتالتقومي 

 أصبح عليه تنقيح املعلومات املهمة واملؤثرة R تعلم وتعليم الطالب. ا كان R السابق بلاملعلم مصدر للمعرفة كم يعد فلم .واهتماماuم

التعليم املدمج وعالقته بكل من التعليم التقليدي والتعلم الرقمي، كما يركز على طريقتني من طرق دمج التقنية  مفهوم مج التدرييبناول الربناتي

وكذلك يتناول الربنامج زيادة تفاعل الطالب مع املادة الدراسية وتوظيفها الكسابه مهارات القرن الواحد والعشرين. ل بالتعليم أحدهم الصف املقلوب

 التدرييب منوذج (سامر) ومناذج تطبيق واقعية عليه. 

.املساعدة لتطبيق التعليم املدمج والتطبيقات يتم التعرف على أبرز الربامجس التدرييب R اجلزء العملي من الربنامج
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 دليل احلقيبية التدريبية
 

 ."املستقبلاملسامهة R التحول الرقمي لوزارة التعليم "بوابة :اهلدف العام

 :األهداف التفصيلية

 املدمج (املتمازج) وأمهيته.التعريف بالتعليم 

 التعليم املدمج. تطبيق طرقبالتعريف 

 .حمتوى يراعي الفروق الفردية ويعزز التعلم والتقومي الذايت بناء

 .مستوى الطالب العلمي والعمليباألساليب التعليمية والتربوية لرفع االرتقاء 

 املعلمات الفئة املستهدفة:

  .تدريبيني ساعات تدريبية على يومني ٨الوقت: 
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 األساليب التدريبية:
 احملاضرة •

 العمل التعاوين •

 العصف الذهين •

 احلوار واملناقشة •

 لعب األدوار •

 املواد التدريبية

 أقالم ختطيط ملونة •

• Magic Chartأوراق بيضاء كبرية 

 حاسوب •

 جهاز عرض •

 معرض التجول •

 ورق مالحظات •
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 أدوات تقومي التدريب:

 املالحظة  

 األنشطة تطبيق 

 لتقييم النهائي للدورة التدريبيةا
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 :دربارشادات امل

 اقرأ املادة التدريبية جيداً قبل بدء التدريب. •

 طبق اجلزء العملي بكل تفاصيله قبل التدريب. •

 قبل بدء التدريب. الالزمة للتدريب واألنشطة تأكد من توافر مجيع األدوات التدريبية •

 التدريبية. الدورةريب مع املتدربني من بداية ميثاق التدضع  •

 R بداية اجللسات و¢ايتها.التزم بالوقت  •

 وضح وقت األنشطة التدريبية واحرص على االلتزم به.  •

 قم بتبديل ا¤موعات بشكل دوري.  •

 استخدم أنشطة حركية الستعادة نشاط املتدربني وتركيزهم. •

 املتدربني واالستماع اىل ارائهم. احرص على تفاعل •

 اء اجللسة باجيابية ومراجعة التعلم.احرص دائما على ا¢ •
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  الربنامج التدرييبجدول 

 بالدقائق الزمن املوضوع اجللسة اليوم

 األولاليوم 

اجللسة 
 األوىل

  40 الوصول اىل املعلومات
 40 ماهو التعليم املدمج ؟
 25 مميزات التعليم املدمج

 15 متطلبات تطبيق التعليم املدمج

اجللسة 
 الثانية

 10 التعرف على الصف املقلوب
 30 مميزات الفصل املقلوب

 10 تطبيقات املواد الدراسية للفصل املقلوب
 60 خطوات تطبيق الصف املقلوب

استعراض الربامج والتطبيقات لتطبيق الصف 
 املقلوب

10 

 الثايناليوم 

اجللسة 
 األوىل

 ed puzzle 20 شرح برنامج
 20 تطبيق الدخول كطالب
 80 تطبيق الدخول كمعلم

اجللسة 
 الثانية

 SAMR 30 منوذج

 30 وهرم بلوم samr منوذج 
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 األولاليوم 
 األوىلاجللسة 

 التعليم املدمج
 
 



 
 التعليم املدمج

 

 
 

11 

 الوصول اىل املعلومات
 دقائق  10:  مجاعي.  املدة  1نشاط استهاليل 

 استخدمي كل الوسائل املمكنة ماعدا الوسائل التقنية للبحث عن معلومات عن 

 .جائزة التعليم للتميز

  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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 دقائق  5:  مجاعي.  املدة  2نشاط استهاليل 

 للبحث عن معلومات عن جائزة التعليم للتميز. استخدمي الوسائل التقنية

 

  ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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 .وبعدها وأثره على دور املعلم قبل التقنيةالوصول اىل املعلومات 

والسفر وسؤال أهل االختصاص وقد يستغرق ذلك وقت طويل الوصول اىل املعلومات R السابق كان يتم عن طريق البحث R الكتب 

الشبكة العنكبوتية سهلت الوصول اىل جبانب صعوبة احلصول عليها لذا كان يتم االعتماد على املعلم أنه خبري حمتوى أما اآلن ف

 .املعلومة R ثواين معدودة وأصبح التحدي R قدرة معلم العصر على تنقيح املعلومات وانتقاء أكثر املعلومات أمهية وتأثرياً

  أبرز التغيريات
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 التعليم التقليدي والتعليم الرقمي:

 اليت حتدث شخصياً وبشكل واقعي بني املعلم والطالب. التعليمية التفاعلية التعليم التقليدي ( التعليم وجهاً لوجه): مجيع املمارسات

 التعليم الرقمي: أسلوب مبتكر يستخدم التقنية الرقمية لشرح احملتوى التعليمي.

 دقائق ٥الوقت:  –: مجاعي ١نشاط

 بالتعاون مع جمموعتك ناقشي أبرز فوائد التعليم التقليدي والتعليم الرقمي

 

 

  

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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 ؟ هو التعليم املدمج ما

 دقائق 10الوقت:  –: مجاعي 2نشاط

 للتعليم املدمج.وبالتعاون مع جمموعتك ضعي تعريفاً  1من خالل قراءة النشرة 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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 التعليم املدمج :  ١نشرة 
ات املتاحة يعرف بأنه التعلم الذي ميزج بني خصائص كل من التعليم الصفي التقليدي والتعلم عرب اإلنترنت R منوذج متكامل، يستفيد من أقصى التقني

 لكل منهما.

 أدوات توظف حيث واحد، إطار R التقليدي الصفي الت¶علّم مع اإللكتروين الت¶علّم فيها يندمج اليت الت¶علّم أو الت¶عليم صيغ أحد بأنه املدمج التعليم ́يعرف

 وجهاً الطالب مع .املعلم ويلتقي الذكية والصفوف الكمبيوتر معامل مثل الدروس، R الشبكة على أو الكمبيوتر على املعتمدة سواء اإللكتروين الت¶علّم

 .األحيان معظم لوجه

 دمج التعليم التقليدي مع التعلم اإللكتروين بالشكل الذي يسمح: وهو 

 R داخل الفصل وخارجه.التدريس  استراتيجيةللمعلم بالتحكم 

 وطريقة التعلم بعيد عن الفصل الدراسي.للطالب 

R جزء من العملية التعليمية مثل الوقت،  تحكمالبزيادة اجلهات 

 املكان، 

  :املدمجR التعليم الفعالة اجلهات 

 الطالب –املعلم  –املؤسسة التعليمية 
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 دقائق  ٥الزمن:  -: مجاعي  3نشاط 

 ملاذا التعلم املدمج مهم R فصولنا الدراسية؟
 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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 مميزات التعليم املدمج
•  R املرتل او املدرسةقدرة الطالب على التعلم وممارسة االنشطة . 
 . تقليل وقت التعلم وتكلفته •
 . حتقيق املرونة R استخدام اجلدول الدراسي •
 . امداد الطالب باملقررات االثرائية مبا يناسب احتياجاuم •
  فرده أو التعليم التقليدي مبفرده.يتميز اداء الطالب بالسرعة R مقابل استخدام التعلم االلكرتوين مب •

 

 التعليم املدمجطرق تطبيق 
 الفصل املقلوب

 SAMR منوذج 
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 األولاليوم 
 الثانيةاجللسة 

 الفصل املقلوب
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 لفصل املقلوبا

 دقائق ٥الوقت:  –: مجاعي 4نشاط
 النظر اىل الصورة ضعي تعريفاً للصف املقلوب.ب
 

  ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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 تعريف الصف املقلوب
قلب العملية التعليمية بني الصف الدراسي واملرتل وذلك من خالل توظيف وسائل التقنية احلديثة لتحضري احملتوى 

 قت احلصة الدراسية R حل األنشطة.واستغالل و وعرضه.
مكان تعلم الفرد، ويتحول اىل  ا¤موعةالتعلم املقلوب هو منحى تعليمي يتم فيه االنتقال بالتدريس من مكان تعلم 

 مكان ا¤موعة الناتج اىل بيئة تعلم داينمية، تفاعلية يوجه املريب فيها اىل الطالب وهم يطبقون مفاهيم وينشغلون
 جبهد ابداعي R مادة التعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 التعليم املدمج

 

 
 

22 

 الفصل املقلوبمميزات 
امليزة األساسية R الفصل املقلوب ليست فقط R: أ¢ا طريقة جديدة أو أ¢ا تنقلها من التعليم التقليدي، أو أ¢ا 

بالشكل الذي يزيد من لوجيا التعليم وتستخدم التكنلوجيا، ولكن R الدمج بني الطرق التربوية (نظريات التعلم) وتكن
 الفرص املتاحة لتعلم الطالب بعمق من خالل التطبيق.

 عند تطبيق الفصول املقلوبة. ٪٦٧زادت بنسبة الدراسات أن نتائج اإلختبارات أثبتت 
يساعد املعلم R سد فجوة املستوى املعرR حبيث ميكنه من توفري املعلومة حبيث توافق املستوى  احملتوى الكتروين توفر

 املعرR للمتعلمني ذوي التحصيل الدراسي املنخفض وذوي التحصيل الدراسي املتوسط واملرتفع.
  .والتركيز على املتعلم الفصول املقلوبة للطالب بالتعلم حسب الوترية اخلاصة Áمتسمح 

 يبذله املعلم R ذلك.متكن الفصول املقلوبة من أولياء األمور من معرفة ماذا يتعلم أبنائهم R املدرسة واجلهد الذي 
مهارة والتعلم اجلماعي، ويعزز  التعلم النشط كل من يدعمأنه  مزايا حل التمارين واألنشطة R الفصل الدراسيمن 

 وتعليم األقران. التعلم الذايت
لتنمية مستوى أعلى من التفكري املترابط حيث يقوم الطالب بعمليات التطبيق والتحليل والتقومي يعطي فرصة أكرب 

الطالب عالقات بني مفاهيم تعلموها R الرياضيات، وكذلك يستخلصون عالقات بني مفاهيم واإلبداع. يستخلص 
 ات، وموضوعات أخرى كالعلوم والتاريخ.يتعلموها R الرياض

  له.   الدعم عند حاجة املتعلمنيبتقدمي للمعلميسمح 
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 تطبيقات املواد الدراسية للفصل املقلوب

 مادة العلوم
 عرض احملتوى النظري R فيديو

 استغالل وقت الفصل الدراسي R الفصل الدراسي أو املخترب.

 مادة اللغة اإلجنليزية 

 عرض شرح القاعدة سواء من قواعد النحو أو قواعد الكتابة 

 التطبيق وحل األنشطة R الفصل 

 ميكن استخدام مقاطع فيديو من الرعالنات أو األفالم الوثائقية أو 

TED TALKS عملهارة اإلستما 
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 مادة الرياضيات 

 التركيز على حل املشكالت 

صعوبة حلل املشكلة استخدام مقاطع فيديو لشرح مشكلة بسيطة واستغالل وقت الفصل الدراسي للعمل علىاتباع أساليب أكثر 

 نفسها.

 التركيز على املشاريع

استخدام مقاطع الفيديو لتعلم املفاهيم أو امليكانيكا من كيفية حل املشكالت، مث ميكنك استخدام الوقت R الفصل الدراسي ملراجعة 

 املشاريع أو العمل فيها. 
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 التعلم باملقلوب وهرم بلوم
 
 
 
 
 
 
 
 

١شكل   
 

مرجعياً لبحث الطريقة اليت يسري فيها األفراد R مراحل عملية التعلم.  ) ١شكل  ( بلوميعد تصنيف   
ملعلمون تعطى املهارات ذات الترتيب األدىن معظم وقت الصف وتعطى العمليات األعلى R ترتيبها من وقت الصف أقله حيث يستنفذ ا

فكري يأمل املعلمون للوصول اىل عمليات الت التطبيق. قد اجلزء األكرب من الوقت بالتركيز على التذكر والفهم وقلما يصلون اىل
 العليا، لكن الخيصص إىل الوقت القليل جداً للتحليل والتقومي واإلبداع.
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وى R يم املقلوب يتم استعمال مقاطع الفيديو كأدوات لتوصيل احملتR التعل
ي يقض أدىن مرحلتني من تصنيف بلوم ( التذكر والفهم)، مما يتيح للمعلم أن
لطبقات الوقت الثمني R الصف بإشغاهلم بنشاطات تتطلب مهارات تفكري R ا

 العليا من تصنيف بلوم، وبذلك يتوافر تعلم أكثر عمقاً.
يقضي الطالب معظم أوقاuم ) ٢قلب الصف يتيح قلب تصنيف بلوم (شكل 

"مبدعني" و"مقومني"، وعندما تعترض طريقهم عقبة ذات صلة باحملتوى 
يرتلون بالطبقات األدىن R التصنيف، حيصلون على املعلومات اليت 

الطريقة متثل الطريقة اليت ، ويعودون صعوداً إىل األعلى، وهذه حيتاجو¢ا
ائم على تتعامل فيها استراتيجيات التعليم القائم على االستقصاء والتعليم الق

 املشاريع.
 من خالل ماسبق ميكن للمعلم التركيز على عمليات التفكري والتعلم دون التضحية جبودة التدريس ونوعية احملتوى.

ة احملركة للتدريس. فاحملتوى مهم ولكن ليس بالضرورة أن يكون القو   
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 خطوات تطبيق الصف املقلوب

 .توضيح األساسيات R الفيديو ليتم استغالل وقت الفصل لدراسي R التطبيق والعمل على تنمية مهارات التفكري العليا

 للمحتوى الطالبالتأكد من وصول مجيع 

الوقت املالئم لكل صف دراسي دقيقة ونصف مبعىن طالب التأكد من مالئمة الوقت للمرحلة العمرية حيث أثبتت الدراسات أن 

 الصف الدراسي الرابع وقت الفيديو املالئم له أربع دقائق ونصف

 .البدء بالتدريج

 األسبوع األول

 تتم مشاهدة الفيديو مع الطالب لتوضيح طريقة اإليقاف املؤقت وإعادة املراجعة وتدوين املالحظات.

 األسبوع الثاين

 من مشاهدة الفيديو R الفصل وفق الوترية اليت تناسبهم. متكني الطالب
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تكون مشاهدة الفيديو R حمطة، وأداء  املختلفة حبيثإذا مل تتوفر أجهزة كمبيوتر كافية يتم استخدام استراتيجية احملطات 

 الواجبات R حمطة والعمل مع املعلم R حمطة.

 

 األسبوع الثالث

 .R املرتل ملشاهدتهيتم إرسال الفيديو  -ت اإلجنازالتعزيز اإلجيايب سيزيد من معدال

 

 

 مالحظة 

 من املرة األوىل. ببساطة وتطبيق الصف املقلوب مثله مثل أي جتربة الينجح 

 فعلينا أن نعتقد بداخلنا أنه سينجح. 

 !ابدأوا بثقة واتزان وتذكروا أن التغيري صعب ولكنه ممكن
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 دقائق ١٥الوقت: –: مجاعي 5شاطن
 

 بالتعاون مع جمموعتك اختاري درس ميكن شرحه باستخدام الصف املقلوب مع توضيح احملتوى وطريقة التطبيق
  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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 عالقة باملنهج الدراسياملواقع اليت ميكن إجياد حمتوى ذا 
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 بعض الربامج والتطبيقات لتطبيق الصف املقلوب 
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 اليوم الثاين
 األوىلاجللسة 

 برنامج
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 شرح برنامج

 
 املستخدم طالب
 املستخدم معلم
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 تسجيل الدخول كطالب 
 انشاء حساب أوالً اما عن طريق حساب قوقل أو حساب جديد مث ادخال كود الفصل 
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 التسجيل R الربنامج كمعلم
  االلكتروينعن طريق حساب قوقل أو عن طريق الربيد 
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 اضافة حمتوى موجود أو اضافة حمتوى جديد اىل الفصول 
 
 
در
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 انشاء فصل افتراضي ودعوة الطالب
 رسالة الكترونيةتتم اما عن طريق رمز أو رابط الكتروين أو 
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 اختيار احملتوى واضافة األسئلة 
وصوت على قالية وموضوعية مع اضافة تغذية راجعة, ومالحظات صوتية، اضافة اسئلة مو قص الفيديو, ميكن

  الفيديو بالكامل.
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 مسح الصوت واضافة صوت جديد  
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 اضافة مالحظة صوتية   
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  اضافة األسئلة والتعليقات
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 حفظ الفيديو وتعيينه كواجب أو مهمة للطالب 
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 الواجبات ونسبة االنجاز والتحكم ببیانات الطالباتتسلیم 
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 دقائق ١٥الوقت: – فردي: 6شاطن
 

 .اختاري حمتوى وضعي عليه أسئلة مع تغذية راجعة وتعليق
 مث أضيفي زميالتك با¤موعة R فصلك اإلفتراضي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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 اليوم الثاين
 الثانيةاجللسة 
 SAMR منوذج
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SAMRمنوذج 
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 SAMR تطبيق عملي لتطبيق مستويات منوذج
 
  



 
 التعليم املدمج

 

 
 

48 

 
   SAMR تطبيق عملي لتطبيق مستويات منوذج
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 دقائق ١٥الوقت: – مجاعي: 7شاطن
 SAMRاختاري حمتوى من املنهج الدراسي وطبقي عليه منوذج 

  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Remembering: Apps that fit into the "remembering" stage improve 
the user's ability to define terms, identify facts, and recall and locate 
information. Many educational apps fall into the "remembering" 
phase of learning. They ask users to select an answer out of a  
line-up, find matches, and sequence content or input answers

Applying: Apps that fit into the applying stage 
provide opportunities for students to demonstrate their 
ability to implement learned procedures and methods. 
They also highlight the ability to apply concepts in 
unfamiliar circumstances.

Analysing: Apps that fit into the "analysing" stage 
improve the user's ability to differentiate between 
the relevant and irrelevant, determine relationships, 
and recognise the organisation of content..

Evaluating: Apps that fit into the "evaluating" 
stage improve the  user's ability to judge material 
or methods based on criteria set by themselves or 
external sources. They help students judge 
content reliability, accuracy, quality, effectiveness, 
and reach informed decisions.

Creating: Apps that fit into the "creating" stage provide 
opportunities for students generate ideas, design 
plans, and produce products. 

Developed by Allan Carrington Designing Outcomes  
Adelaide South Australia  Email: allan@designingoutcomes.net

The Padagogy Wheel  
V4.0 Published 010315

Standing on the Shoulders of Giants

Remembering Criteria

Applying Criteria

Understanding Criteria

Evaluating Criteria

Creating Criteria

This Taxonomy wheel, without the apps, was first discovered on 
the website of Paul Hopkin’s educational consultancy website 

mmiweb.org.uk  That wheel was produced by Sharon Artley and 
was an adaption of Kathwohl and Anderson’s (2001) adaption of 

Bloom (1956). The idea to further adapt it for the pedagogy 
possibilities with mobile devices, in particular the iPad, For V2.0 

and V3.0 I have to acknowledge the creative work of Kathy 
Schrock on her website Bloomin’ Apps  For the major revision that 
is V4.0 I have to thank the team of ADEs who created APPitic the 

App Lists for Education Project which has now closed

Analyzing Criteria

http://tinyurl.com/posterV4

http://tinyurl.com/ILMSimulations

Understanding: Apps that fit into this "understanding" stage 
provide opportunities for students to explain ideas or 
concepts. Understanding apps step away from the selection of 
a "right" answer and introduce a more open-ended format 
for students to summarise content and translate meaning.

App Selection Criteria The Padagogy 
Wheel V4.1

The Padagogy Wheel by Allan Carrington is licensed under a Creative 
Commons Attribution-nonCommercial-ShareAlike 4.0 International 

License. Based on a work at http://tinyurl.com/bloomsblog.

The Padagogy Wheel First 
Language Project: 21 languages 

are planned for 2016. For the latest 
languages see bit.ly/languageproject  

Immersive Learning at the core of the wheel 
is the New Instructional  
Design

Keynote

Mental 
Note

Notepad+

Blogpress
iAnnotate

iBooks
Sonic Pics

Show Me

Voice 
Thread

Evernote

Notability

Educreations
iTunesU

Kodable

Prezi neu+Notes

Twitter

Polaris 
Office

Smart 
Office 2

PowerPoint

Google

Google 
Docs

Wikipanion

Puffin Browser

Exel

Word

Quick 
Sketch

Flashcard 
Machine

Flashcards 
Deluxe

Quiz Your 
Lizard

Awesome 
Note

I Wish

FlipBoard

WolframAlpha

Maptini

Inspiration 
Maps

Pages

Multi Quiz

Wunder
ListStumble

Upon

Kidspiration

Ann’s 
Flashcards

iThoughtsHD

Popplet

Snap the Notion

Bitsboard 
Pro

Assignments

Corkulous

Course Notes

Data 
Analysis

Easy 
Chart

Ideament

iStudiez Pro
myHomework

Notes Plus
Outliner

Penultimate

Polldaddy

Priority 
Matrix

Quick 
Graph

Simple Note

Use Your 
Handwriting Big World

Dropbox

Numbers

Pearltrees

Simpleminds+

Blackboard

Clear Sea

Moodle 
Mobile

Skype

Edmodo

Fring

WhatsApp

Facebook

FB Messenger

Google+

iTunes UTouch

YouTube

Strip 
Designer

Filemaker 
Go 14

GroupBoard

iBrainstorm

Roambi 
Analytics

TED

Opera 
Mini

Jot

Audio
Boom

Toontastic Flipbook

Do Ink

iMovie
Explain Everything

Garageband

Creative Book

Showbie

Halftone 2

ChatterPix Photogene
Writer’s Studio

Pictello

Recordium 
Pro

Photo 
Reminders

Story 
Creator

Pic Collage

PixelmatorPuppetPals 2

Doodlecast Pro

EasyStudioBookCreator

WebAlbums

Video
Shop

Shadow
Puppet

iStopMotion

Conference 
Pad

Wordpress

Microsoft 
OneNote

iDesign

Paper
Helper

2Screens

Presentation 
Timer

Screen 
Chomp

Twitterrific

DrawingPad

Feeddler

Simulations are the most effective pedagogy to develop 
graduate attributes and capabilities in learners, as well as address 
motivation. Please visit these Immersive Learning Resources which will  
help you design and build engaging experienced-based immersive scenarios.

Getting the best use out of the Padagogy Wheel 
Use it as a series of prompts or interconnected gears to 
check your teaching from planning to implementation 

The Attributes Gear: This is the core of 
learning design. You must constantly revisit things like 
ethics, responsibility and citizenship. Ask yourself the 
question what will a graduate from this learning 
experience  ‘look like’ i.e. what is it that makes others 
see them as successful? Ask ‘how does everything I 
do support these attributes and capabilities?’  

The Motivation Gear: Ask yourself ‘How does 
everything I build and teach give the learner 
autonomy, mastery and purpose?’ 

The Blooms Gear: Helps you design learning 
objectives that achieve higher order thinking. Try to get 
at least one learning objective from each category. Only 
after this are you ready for technology enhancement. 

The Technology Gear: Ask ‘How can this serve your 
pedagogy’? Apps are only suggestions, look for better 
ones & combine more that one in a learning sequence. 

The SAMR Model Gear: This is “How are you going 
to use the technologies you have chosen”?  

I would like to thank Tobias Rodemerk for the idea of 
the gears. Tobias is a teacher & works for the State 
Institute for School Development Baden-Württemberg 
(LS), Germany 

Allan Carrington

Attributes

Blooms
SAMR

Motivation
Edtech
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 دقائق  ١٠الزمن:  -: فردي تأملي 8نشاط

 تعلمته؟ وكيف أوظف ماماذا أريد أن أتعلم؟ كيف حيدث ذلك؟ ماذا تعلمت؟ 
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 تقييم الربنامج التدرييب
 الكتروين يتم تقييم الربنامج الكترونيا عن طريق رابط
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