المؤتمر الدولي " ! WOWأوروبا تحتضن الدورات الضخمة المفتوحة عبر االنترنت"
المركز المتعدد الوسائط ألونينتونو Piazza Grazioli - Roma -

رابط لبرنامج الحدث:
http://home.eadtu.eu/images/News/Home_Conference_2015_Preliminary_Programme.pdf

رابط للمشروع:

http://home.eadtu.eu

تستمر ) MOOCالدورات الضخمة المفتوحة على االنترنت( في جذب الكثير من اھتمام الحكومات والجامعات
ووسائل اإلعالم ،وتبين تأمل ضروري لقضايا نوعية التعليم المفتوح ،على شبكة اإلنترنت وللجميع.
في حين أنه يھيمن على األعمال المرتبطة بـ  MOOCكبار المزودين لھذا القطاع مثل  ،Udacityو
) Courseraكورسيرا( و ،EDXوتؤكد الدراسات وتحليالت السوق أن الجامعات األوروبية قد بدأت باغتنام
الفرص التي تتيحھا  .MOOCفي ھذا السياق الجديد ،فإنه يتوجب على المفوضية األوروبية أن تشير بسرعة
للمبادئ التوجيھية لتطوير  MOOCكجودة من أصل أوروبي تمشيا مع التقاليد الجامعية في القارة القديمة.
سينعقد المؤتمر النھائي لمشروع  HOME - High Education Online, Mooc the European Wayفي روما في 30
نوفمبر و سيجمع خبراء في التعليم المفتوح للجامعات في كل أوروبا .وھي فرصة فريدة لمعرفة الوضع الحالي
واالتجاھات الجديدة لدورات  MOOCاألوروبية  .ومع نھاية المؤتمر واألعمال سيُكتب أعالن روما ،وھي
وثيقة البرنامج والعناوين التي سيتم تقاسمھا مع اإلدارات المختصة في المفوضية األوروبية في مجال التعليم
العالي والتكنولوجيات الجديدة.
المشاركة مفتوحة لجميع الخبراء ومحبي ھذه المسألة ،الرجاء تأكيد المشاركة عبر البريد اإللكتروني:
relazioniesterne@uninettunouniversity.net

Has the pleasure to invite you to:

WOW! Europe embraces MOOCs
The International Conference on MOOCs in Europe
30 November 2015
UNINETTUNO Multimedia Center – Piazza Grazioli 17, 00186 Rome

MOOCs (Massive Open Online Courses) have continued to attract considerable attention from the
governments, universities and media stimulating an indispensable reflection on issues such as quality in
open and online education for all. While the MOOCs business seems to be dominated by the big U.S.
providers such as Udacity, Coursera and edX, studies and market surveys confirm that the European
universities are starting to seize the opportunities offered my MOOCs. In this new scenario the European
Commission has to quickly indicate the guidelines for the European way to high-quality MOOCs
development following the old Continent’s university tradition.
The final Conference of the HOME - High Education Online, MOOCs, the European Way – Project will be
held in Rome on the 30th November and will gather open education experts coming from the universities of
whole Europe. It is a unique opportunity to know about the state of the art and new trends of European
MOOCs. At the conclusion of the works the Declaration of Rome, a programmatic and orientation
document, that will be shared with the European Commission’s offices involved in higher education and
new technologies, will be drafted.
Participation is open to all experts and people who are fond of the subject. Please confirm participation to:
relazioniesterne@uninettunouniversity.net

The Rector
Maria Amata Garito

Please find enclosed the conference preliminary program

