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 "مٌضٌع استعنال املٌارد الزقنَْ ًتطٌٍز األدإ املوين"املنتدٍات اجلوٌٍْ للتقاسه ًالتعنَق ًالتصٌٍب حٌل    الجديدة   

 لخبرات والتجاربل تبادٌل الجهوية   GENIEمنتديات : تؤكد شهادات
 المتوخاةفي ماهيات األشياء لتصويبها عبر اإلقناع واالقتناع للوصول إلى النتائج  وتعميٌق 

 
ًاملظاركني  GENIEنزٍل تدابري مظزًع جَين مجعت طوادات، حٌل ًرطات التقاسه ًالتعنَق ًالتصٌٍب اليت تنظنوا مدٍزٍْ جَين، استقَناها لدٔ بعض الفاعلني الرتبٌٍني املنخزطني يف تأ

البَضإ ًفاض اللتني نظنتا  بعد حلقيت الدار -" عنال املٌارد الزقنَْ ًتطٌٍز األدإ املوينمٌضٌع است"يف احللقْ الثالثْ للننتدٔ اجلوٌِ الثانُ للتقاسه ًالتعنَق ًالتصٌٍب هلذي الشنْ حٌل 
ىل ، علٓ أن هذي الٌرطات ُتنكن بالفعل من تبادل اخلربات ًالتجارب للٌصٌل إ 0262دجنرب  61ً 61الذِ نظنتى مدٍزٍْ جَين مبدٍنْ اجلدٍدّ ٌٍمُ اخلنَص ًاجلنعْ  -خالل هذا الظوز 

 وٌٍْ ًحملَْجعلٓ خربات ًجتارب الطالع فزصْ لكنا أكد املشتجٌبٌن أن هذي الٌرطات . منتٌج جَد، ًتعنق يف ماهَات األطَإ لتصٌٍبوا عرب اإلقناع ًاالقتناع للٌصٌل إىل النتاٖج املشطزّ
  .خالل الشنٌات املقبلْ GENIEته بوا تنزٍل باقُ التدابري املتعلقْ بربنامج دقَقْ حٌل اخلطٌات اليت سَلبلٌرّ رؤٍْ  مجاعَْ  ًمناسبْتفَد يف املنارسْ املونَْ، 

احلبيب الباهي،   لسيد، يقوؿ اكفي هذا الصدد
 GENIEمفتش تربوي ومكون رئيص مبشروع 

في شهادة له حوؿ انطباعه    بهيابة الصويرة

في شأف كرشات التقاسم كالتعميق  تهكارتساما

تسميتها ػ كرشةػ  من خالؿ" كالتصويب 

ثم هناؾ . فإنها تعني المساهمة كالمشاركة

التقاسم، أم تبادؿ الخبرات كالتجارب 

إضافة إلى التعميق . للوصوؿ إلى منتوج جيد

الذم يعني الخوض في ماهيات األشياء 

لتصويبها عبر اإلقناع كاالقتناع للوصوؿ إلى 

كإنني أثمن هذق  المنتديات أك . نتائج معينة

التي أعتبرها ركحا ينفرد بها ،حسب  الورشات

الذم يعمل  على  GENIEعلمي، برنامج 

تصعيد  المعلومات كاستثمارها في كرشات 

 ."التقاسم هذق

الشيد عبد الفتاح  كاعتبر في نفس السياؽ
كهاوي، أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي ملادة 

 األستاذ احلبيب الباهي
 تاح كناوياألستاذ عبد الف
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علوم احلياة واألرض بثانوية املوىل ادريص الثاني 
هو من بين  GENIEأف برنامج "سفيبهيابة آ

المشاريع القوية ضمن مشاريع البرنامج 

االستعجالي التي تهدؼ إلى تحسين المستول 

فعال، فقد استفدت كثيرا . التعليمي للتالميذ

من كرشات التقاسم هذق، حيث اطلعت على 

خبرات كتجارب أخرل ستفيدني ال محالة في 

 ".ممارستي المهنية

هاني، أستاذة الشلك حفيظة البوع الشيدة ككصفت
الثانوي التأهيلي ومكونة باملركز الرتبوي اجلووي 
حممد اخلامص بآسفي ومكونة رئيشة مبشروع 

GENIE  الجيدة"هذق الورشات الجهوية ب "

المدة الزمنية المخصصة لها غير "معتبرة أف 

كافية للتقاسم حيث يجب أف يكوف التقاسم 

شة طيلة السنة، كحينما نأتي إلى هذق الور

 ".فلكي نتقاسم الخبرات كالتجارب الجديدة

بوشعيب وفيق، أستاذ  كأكدت شهادة لألستاذ
بالشلك الثانوي اإلعدادي يف مادة التكهولوجيا 
الصهاعية بالثانوية اإلعدادية محان الفطواكي بهيابة 

مكنت من " أف هذق الورشات  سيدي بهور

حصوؿ تعارؼ بين المشاركين كتواصل 

أصبح المشاركوف على علم،  كما. بينهم

خالؿ هذق الورشة، بكيفية إنزاؿ هذق 

المضامين الرقمية، كأصبحت لديهم نظرة 

دقيقة حوؿ الخطوات التي سيتم بها تجهيز 

كل القاعات ككذا الخطوات التنظيمية 

 . "لتعميم هذق المضامين الرقمية

كقد اعتبر السيد عبد اللطيف الضيفي، مدير 

لة عبدة، التي احتضنت أكاديمية جهة دكا

الحلقة الثالثة من المنتديات الجهوية الثانية 

لورشات التقاسم كالتعميق كالتصويب حوؿ 

استعماؿ الموارد الرقمية كتطوير األداء 

المهني، في إطار مشركع تعميم تكنولوجيا 

، أف  GENIEاإلعالـ كاالتصاؿ في التعليم 

مشركع جيني جاء كجواب ملح على أسئلة 

كونية كليست محلية، لكوف العولمة  كبرل

أصبحت تزحف على  21في بداية هذا القرف 

مختلف المجتمعات كأصبح العالم معها، ليس 

قرية صغيرة، بل دارا كاحدة حيث يصعب 

التعايش فيها بمعارؼ كمهارات تفرؽ بينها 

 .قركف

 األستاذة حفيظة البوعناني

 األستاذ بوشعيب وفيق
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 كأضاؼ في نفس السياؽ، في متن  كلمته

لذم ترأسه االفتتاحية لهذا المنتدل الجهوم ا

رفقة السيدة إلهاـ لعزيز، مديرة مشركع 

جيني، أف المنظمات الدكلية 

في تقويمها للتنمية البشرية 

في مختلف البلداف أصبحت 

تعتمد معيار تملك كسائل 

االتصاؿ كاإلعالـ، الشيء 

الذم طرح على الكثير من 

الدكؿ النامية إشكالية كيفية 

تقليص الهوة الرقمية بينها 

ؿ المتقدمة في هذا كبين الدك

المجاؿ، معتبرا أف هذا 

الطرح له ما يبررق، إذ أف 

العلم كاف باألمس بعيد 

المناؿ ك يتطلب عناء كبيرا 

في اكتسابه، في حين أصبح العلم في العصر 

الحالي يوجد عند الخنصر كيتم الحصوؿ 

كهذا . عليه بنقرة بسيطة على الحاسوب

في يفرض علينا ردة فعل عقالنية كمدققة 

الزماف كالمكاف، الشئ الذم أتى به البرنامج 

االستعجالي، الذم هو ترجمة عملية مدققة 

لما اتفق عليه المغاربة جميعا في الميثاؽ 

الوطني للتربية كالتكوين، الذم تحمل 

مسؤكلية إدخاؿ هذق األدكات الحديثة في 

المنظومة عن طريق مشركع جيني الذم 

ض الواقع حقق نتائج هامة كمثمرة على أر

 .في السنين األخيرة

كبخصوص كيفية استثمار هذق الوسائل 

الحديثة داخل الفصوؿ الدراسية، فقد أكضح 

السيد الضيفي أف األمر يطرح تحديات 

متعددة كمتنوعة، لعدـ توفر تجانس كاضح 

في التعامل مع هذق الوسائل الحديثة لدل 

كما أف . التلميذ المغربي كاألستاذ كالمفتش

مستويات متفاكتة في هناؾ 

اإليماف بأهمية هذق الوسائل 

أيضا عند األفراد كالجماعات، 

مؤكدا في نفس اآلف، أف 

األطفاؿ ينخرطوف بشكل 

ملحوظ كلما ُأتيحت لهم 

الفرصة للتعامل مع هذق 

في مؤكدا الوسائل الحديثة، 

هذا الصدد، أف ُصلب اإلصالح 

من في القدرة على يك

اكتشاؼ مراكز الذكاء 

كالكفاءات الثاكية في كل 

تلميذ كتلميذة، كالعمل على 

استخراجها كحفزها كتطويرها، كهذا لن 

ا هيئنا السيد الضيفي، إال إذ يضيف يتأتى، 

لتالمذتنا في فصولنا الدراسية ما يكفي من 

الُعدة كالعتاد لمواجهة كل التحديات 

 .المعرفية كالعلمية كالمهارية
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من جهتها، ذكَّرت السيدة إلهاـ 

لعزيز، مديرة مشركع جيني، 

باألهداؼ المتوخاة من تنظيم هذق 

المنتديات الجهوية للتقاسم 

كالتعميق كالتصويب، كالتي حددتها 

حوؿ سير عملية  اإلخبار: في

اقتناء كتوزيع المضامين 

البيداغوجية الرقمية، كتتبع 

عمليتي توزيع كتثبيت الموارد 

الرقمية بالمؤسسات التعليمية، 

كالتحسيس باالستعماؿ البيداغوجي 

للمضامين الرقمية داخل القاعات 

الدراسية، كتحديد الممارسات 

الجيدة كاستثمارها، كتحسيس 

يأة التربوية بالقيمة المضافة مجموع اله

لتكنولوجيات المعلومات كاإلتصاالت في 

المجاؿ التربوم، ثم تتبع عملية توزيع 

 .كاستعماؿ الوسائل الديداكتيكية

كنوهت السيدة لعزيز، بنتائج الدكرات 

التكوينية كجودتها، التي تم تنظيمها لفائدة 

األساتذة كمديرم المؤسسات التعليمية 

صة في مجاؿ المضامين كالمفتشين خا

الرقمية، التي كصلت إلى العديد من 

المؤسسات التعليمية، مؤكدة على أنه خالؿ 

. السنة المقبلة سيتم تزكيد الباقي منها

لذلك، تضيف السيدة مديرة جيني، تم إقرار 

تنظيم منتديات هذق السنة حوؿ موضوع 

 ".المضامين الرقمية كتطوير استعماالتها"

لسيدة لعزيز إلى أنه خالؿ هذا، كأشارت ا

شهر دجنبر الجارم سيتم تجهيز جميع 

المؤسسات الثانوية التأهيلية بقاعة 

كحقيبة متعددة الوسائط، كما 

 من المؤسسات 100تزكيد سيتم 

اإلعدادية بقاعة متحركة متعددة 

من  100تزكيد  الوسائط ك

االبتدائية بعتاد على  المؤسسات

كنظرا . شكل برامج نموذجية

لضخامة عدد المؤسسات التعليمية 

مؤسسة  7000)االبتدائية 

منها  1000التي تم تجهيز (تقريبا

، أكدت السيدة لعزيز  2007في 

أنه في سبيل ضماف استفادة جميع 

المؤسسات االبتدائية من المضامين 

الرقمية ، كبتنسيق مع مديرية 

الحياة المدرسية كجمعية دعم التمدرس، تم 

عاكس )حقيبة متعددة الوسائط  6500اقتناء 

رصا يتضمن فيديو كحاسوب محموؿ كق

مؤسسة  6500لفائدة ( المضامين الرقمية

ابتدائية، كتغطية أكلية في انتظار تعميم 

باقي التجهيزات على هذق المؤسسات في أفق 

، حيث تم الشركع في توزيعها من 2013
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طرؼ النيابات اإلقليمية المسؤكلة عن تنزيل 

 .هذق الحقائب إلى المؤسسات التعليمية

 كلمتها ختاـ كأبت السيدة لعزيز في

إال أف تتقاسم مع المشاركين في  االفتتاحية،

التنويه الذم حظي به برنامج  ،هذا المنتدل

GENIE  من طرؼ منتدل المغرب الرقمي

iforum igov  16، المنظم صباح يوـ الخميس 

جاللة كاف الذم ك، بالرباط الجارم دجنبر

في أعطى انطالقته  نصرق اهلل قد الملك

برنامجا من  89كيتضمن  ،2009أكتوبر 

أيضا ضمن  الوارد GENIEبينها برنامج 

،  2012/2009 مشاريع البرنامج االستعجالي

النتائج التي بفضل  مؤكدة أف ذلك تم

جميع انخراط بفضل ك حققها هذا المشركع

  ،تفعيلهأجرأته ك في الفاعلين

كفي نهاية كلمتها، ألحت السيد مديرة 

مشركع جيني، على أهمية التكوين 

ماؿ جيد للمضامين كالمصاحبة من أجل استع

الرقمية، التي تم اقتناؤها ، داعية في هذا 

اإلطار جميع الفاعلين إلى االنخراط الفعلي 

في عملية التأطير كالتكوين كالمصاحبة ، 

 600خاصة منهم المفتشين الذين استفاد 

منهم من التكوينات على الصعيد المركزم 

في مجاؿ استعماؿ المضامين الرقمية حسب 

 . المواد

 

 املضامني الزقمية البيداغوجية

إحدى ركائز االسرتاتيجية الوطهية  

 GENIEملشزوع 

كعن حصيلة كآفاؽ اإلستراتيجية الوطنية 

للموارد الرقمية، أبرزت األستاذة فوزية 

المسعودم، رئيسة مشركع الموارد الرقمية 

، أف البرنامج GENIE في إطار مشركع جيني 

بين جعل من  2009/2012االستعجالي 

أكلوياته الرقي بجودة التعلمات باستعماؿ 

تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت كتوفير 

الموارد البيداغوجية الرقمية في الحقل 

التعليمي، للتمكن من تطوير المؤهالت 

الذهنية كالقدرات الشخصية للمتعلمين ككذا 

 .تطوير التعلم الذاتي للتالميذ

ها خالؿ كأكدت األستاذة المسعودم، في عرض

االستراتيجية "الجلسة العامة للمنتدل حوؿ 

،  "الحصيلة كاآلفاؽ: الوطنية للموارد الرقمية

أف إنجاز كنشر المضامين  الرقمية يشكل 

إحدل الركائز األساسية لإلستراتجية 

، GENIEالوطنية المعتمدة في مشركع 

 2008الدراسة التي أنجزت لسنة ب مذكرة

ويات هذا المجاؿ من أجل لتحديد حاجات كأكل

إرساء اآلليات التربوية الكفيلة بتحيين 

الدراسة التي أنجزت في بالتعلمات، ككذا 

وطني للموارد الختبر محوؿ السنة نفس ال

، 2009الرقمية الذم تم إحداثه في سنة 

لالضطالع بمهاـ اقتناء المضامين الرقمية 

 األستاذة فوزية املسعودي
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الجيدة، كتشجيع اإلنتاج الوطني كاالستعماؿ 

 .يداغوجي لهذق المواردالب

كفي نفس االتجاق، تضيف األستاذة المسعودم، 

( TICEبوابة )تم إحداث بوابة رقمية كطنية 

في إطار مشركع النظاـ اإلعالمي للتربية 

SIE  لخلق تواصل بين مختلف الفاعلين

التربويين حوؿ المستجدات التربوية في 

 .مجاؿ تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت

رئيسة مشركع الموارد الرقمية  كاستعرضت

حصيلة عملية اقتناء الموارد الرقمية برسم 

، كالتي شملت عدة مستويات 2009/2010سنة 

االبتدائي )من األسالؾ التعليمية الثالثة 

كهمت مواد ( كالثانوم اإلعدادم كالتأهيلي

النشاط العلمي كالرياضيات كالفيزياء 

ة كالكيمياء كعلوـ الحياة كاألرض كاللغ

 .األمازيغية

كما أكضحت أف الشراكة تشكل إحدل 

الركائز اإلستراتيجية إلثراء المكتبة الوطنية 

بوابة أف إلى التربوية الرقمية، مشيرة 

citi.aui.ma  تم إحداثها بشراكة بين جامعة

األخوين بإفراف كأكاديميتي فاس بولماف 

كمكناس تافيالؿ، لتطوير المضامين الرقمية 

بمواد الرياضيات كالفيزياء كالكيمياء الخاصة 

كعلوـ الحياة كاألرض في السلك اإلعدادم 

 .كنشرها عبر األنترنيت

هذا، كقد بلغ عدد المضامين الرقمية 

البيداغوجية المسلمة إلى المؤسسات 

 43858التعليمية، توضح السيد المسعودم،  

، 2010مضمونا رقميا إلى حدكد شهر نونبر 

كاديميات المشاركة في هذا استفادت منها األ

 :المنتدل على الشكل التالي 

 5114أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز ب 

، 2415مضمونا رقما، كجهة دكالة عبدة ب 

، كالشاكية كرديغة ب 1994كتادلة أزيالؿ ب 

 .مضمونا رقميا 2494

كحوؿ أهمية هذا العنصر االستراتيجي في 

مشركع جيني ، كالمتعلق باالستعماؿ 

لبيداغوجي للموارد الرقمية داخل المؤسسات ا

التعليمية، استخداـ التكنولوجيا الحديثة 

لإلعالـ كاالتصاؿ في العملية التعليمية 

احلبيب  األستاذ على العموـ ، يقوؿ  التعلمية
ضمن الشهادات التي استقيناها على  ،الباهي

إف استعماؿ "هامش هذق الورشة الجهوية، 

أصبح ضركريا  21القرف الموارد الرقمية في 

. لتهيئ طفل اليوـ للحياة في هذا القرف

كبالتالي يعطينا استعماؿ الموارد الرقمية 

 :قيمة مضافة على عدة مستويات 

المستول البيداغوجي، كأعني هنا مراحل  -

 على المورد الرقمي يساعدناالدرس، حيث 

، لعملية التعليميةلتصحيح تمثالت الطفل 

ضافة إلى مجهوداته إ ،تسمح لألستاذك

  ،بالتدخل لتصحيح هذق التمثالت البيداغوجية

هذق الموارد  مستول آخر تساعدنا  علىثم 

كتسهيل استيعابها من طرؼ  بناء المفاهيم في

مستول تمرف التلميذ، إذ على ، كثالثا التلميذ
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أف يتمرف بتسمح الموارد الرقمية للتلميذ 

ماـ كإذا أخطأ فإف ذلك يتم أ اعتمادا على ذاته

لهذا  يكوف أم أثر سلبيكبالتالي ال  ،آلة

الخطأ على مستول نفسية التلميذ، إضافة إلى 

قياس التغذية بأف الموارد الرقمية تسمح لنا 

من خاللها ك، تلميذللما نلقنه ل الراجعة

 التلميذنتمكن من التعرؼ على مدل تغيير 

مدل استيعابه لعملية التعليمية كل لتمثالته

بالنسبة لألستاذ، ف ،أكثر من ذلك .مللمفاهي

الذم يستفيد كثيرا من 

، استعماؿ الموارد الرقمية

تمكنه من ربح الوقت  فإنها

كإجراء تصحيحات للتلميذ 

سهل تسيط ككبدكف 

 نتلقيكعملية تبليغ 

لتلميذ في المعارؼ ل

 ".شركط مالئمة

كحوؿ مدل مساهمة 

التكنولوجيا الحديثة 

لإلعالـ كاالتصاؿ في 

ن جودة التعلمات، تحسي

كبالتالي جودة خدمات 

المدرسة المغربية عموما، 

إف الجودة هي " احلبيب الباهي أضاؼ األستاذ

غاية اإلصالح الذم أقرق الميثاؽ الوطني 

للتربية كالتكوين كالبرنامج االستعجالي 

لتسريع كتيرة تنفيذق، كبالتالي فمساهمة 

الوسائل التكنولوجيا الحديثة في تحقيق 

ودة هي شيء بديهي بحكم أنها أصبحت الج

من ضركريات العصر، لنتمكن من االنفتاح 

. على اآلخر، كتطوير المعارؼ كالتعلمات

فالتلميذ خالؿ تعليمه يجب أف يتعود على أف 

يستقل عن دكر األستاذ الملقن المالك 

للمعرفة ليصبح دكر هذا األخير ميسرا 

 ..."للتعلم كمنشطا

كاستثمار المضامين  توظيفكعن كضعية 

 الرقمية التربوية في العملية التعلُّمية، يقوؿ

 التكهولوجيا مادة أستاذ، وفيق بوشعيب األستاذ
أكال، كفي رأيي، فإف كضعية استغالؿ " الصهاعية

كاستثمار المضامين الرقمية ما زالت في 

ككضعيتها رهينة . حاجة إلى جهود إضافية

الوسائط  باستكماؿ تجهيز قاعات متعددة

بجميع المؤسسات كتزكيدها بهذق المضامين، 

كهذق . أك على األقل بحقيبة متعددة الوسائط

 .نقطة أساسية

ثانيا، ضركرة القياـ بتحسيس األساتذة 

بأهمية المعلوميات كالوسائل الحديثة لإلعالـ 

التالمير يبدون اهتماما بالغا "
 "للمضامني السقمية

 إحدى ورشات املنتدى
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كاالتصاؿ، ككذا تكوين األساتذة الذين ليس 

 .لهم أية دراية بهذا المجاؿ

دك الضركرة ملحة إلحداث لجنة ثالثا تب

 ."لتدبير هذق القاعات المتعددة الوسائط

تحمل ، كهاوي الفتاح عبد األستاذ كجاءت شهادة

إننا ال "نفس االنطباع حيث يؤكد بدكرق 

زلنا في البداية بخصوص استخداـ المضامين 

لكن مع عمليات التحسيس الجارية . الرقمية

ملوف مع في هذا المجاؿ، بدأ األساتذة يتعا

المضامين الرقمية بعدما اكتشفوا مميزاتها 

 .المساعدة في العملية التعليمية التعلمية

فبعدما استفدُت من تكوينات في برنامج 

GENIE كتكوينات أخرل في المجاؿ خارج ،

هذا المشركع، تبين لي أف إدماج تكنولوجيا 

اإلعالـ كاالتصاؿ في الدرس له فوائد كثيرة، 

ها كجدت فوائدها جد هامة، كعندما استعملت

كدفعتني إلى المساهمة في إحداث قاعة 

متعددة الوسائط داخل مؤسستي باعتبارم 

رئيسا لجمعية اآلباء ستكوف جاهزة 

 .لالستعماؿ في غضوف أسبوعين أكثالثة

كعلى صعيد المؤسسات عموما داخل النيابة 

التي أشتغل فيها، مازالت الوضعية في بدايتها 

وينات مازالت لم تشمل جميع بحكم أف التك

 ."األساتذة

كحوؿ انعكاسات هذق المضامين الرقمية 

، على تعلمات التالميذ  كوسيلة للتلقين

استقينا أيضا آراء حوؿ تمثل التالميذ لهذق 

المضامين الرقمية خالؿ تعلمهم، كمدل 

تجاكبهم مع هذق الوسائل الحديثة، حيث قدـ 

لسياؽ المستجوبوف دالئل مشجعة في هذا ا

حوؿ أهمية هذق المضامين الرقمية في 

تشجيع التالميذ على التمدرس كتطوير 

، ينمردكديتهم في التحصيل كالنجاح الدراسي

 عبد الفتاح حيث أكد في هذا الصدد األستاذ 
لدم دليل على تمثل إيجابي للتالميذ ":كهاوي

إنني أشتغل كأستاذ . لهذق المضامين الرقمية

مدينة آسفي، يوجد بمؤسسة تقع في هامش 

من التالميذ ينتموف إلى العالم  % 70بها 

كأحدثنا، في إطار المبادرة الوطنية . القركم

للتنمية البشرية قاعة متعددة الوسائط 

بشراكة مع جمعية آباء كأكلياء التالميذ، 

حيث قامت المبادرة بتأهيل القاعة، كعملت 

فكاف على . الجمعية على ربطها باألنترنيت

ميذ يريد أف يجرم بحثا حوؿ موضوع كل تل

معين أف يجريه في هذق القاعة، حيث ال يقبل 

فماذا . أم بحث يتم إنجازق خارج القاعة

كانت النتيجة؟ هي إبداء التالميذ اهتماما 

كبالتالي حصلت المؤسسة . بالغا بهذق القاعة

على الجائزة األكلى في اإلقليم في استطالع 

نية للتنمية مصور نظمته المبادرة الوط

البشرية، كعلى جائزة في المجاؿ الصحي، 

ككاف الموضوع هو الوقاية من التدخين 

أنجزق التالميذ في إطار هذق القاعة، كما يتم 

 . استثمار هذق القاعة في أكقات فراغ التالميذ

أما داخل القسم، الذم أشتغل فيه كالذم 

يتوفر على جميع األدكات التعليمية، فيمكن أف 

على أف مستول التالميذ تحسن كثيرا، أؤكد 

كالتالميذ يبدكف اهتماما كبيرا لهذق 

الوسائل، بحيث نقوـ بتصحيح األخطاء على 

الشاشة أماـ جميع التالميذ، إضافة إلى أف 

انطباع التالمير جيد، وجتاوبوم "
 "املضامني السقميةقوي مع 
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التالميذ أصبحوا يهتموف أشد االهتماـ بهذق 

. الوسائل، كأصبحت تشكل لديهم هاجسا يوميا

ف عن هذق كاآلباء بدكرهم أصبحوا يتحدثو

 .التطورات التي يلمسونها في تعليم أبنائهم

كهنا أدعو إلى اإلسراع بتكوين باقي األساتذة 

في هذا المجاؿ كالمزيد من التحسيس 

 ."بأهميته في أكساط التالميذ

أف  األستاذ بوشعيب وفيقكما أكد بدكرق 

نطباع التالميذ جيد، كتجاكبهم قوم مع هذق ا

ريطة أف يكوف لكن ش. المضامين الرقمية

األستاذ متمكنا من الدرس كمن تجهيزات 

لذلك، فالمضامين الرقمية . القاعة كبتقنياتها

تساعد التلميذ على حسن االستيعاب كالفهم 

عكس كسائل اإليضاح التقليدية التي كانت ال 

تؤدم إلى فهم جيد لدل التلميذ لمجموعة من 

 ."المفاهيم

 املواكبة والدعم والتكويو 

م الواجهة للمخترب الوطين مو مها

 للموارد الزقمية

 

كبعد التذكير بسياؽ إحداث المختبر الوطني 

بالمركز  2009للموارد الرقمية في سنة 

الوطني للتجديد التربوم كالتجريب، قدـ 

 GENIEاألستاذ نبيل المدني، إطار بمديرية 

نيابة  عن األستاذ عبد الكريم حجامي، رئيس 

تغيب عن هذا المنتدل  مشركع المختبر، الذم

لظركؼ قاهرة، نظرة تعريفية مركزة عن 

المختبر الوطني للموارد الرقمية "مهاـ 

، كالتي حددها في مهاـ أساسية، "كآفاؽ عمله

تتجلى في إنتاج الموارد الرقمية البيداغوجية 

كاقتنائها كالمصادقة عليها عموما كإعطاء 

كسامة الجودة، إضافة إلى مهاـ أخرل 

، تتحدد في اليقظة الرقمية كالتكوين موازية

مهـا "كالمواكبة كالدعم التي كصفها ب

 .للمختبر" الواجهة

كأكضح األستاذ المدني ، أف مهمة اإلنتاج تتم 

على المستويين الداخلي كالخارجي للمختبر، 

حيث على المستول األكؿ يتم إنتاج الموارد 

الرقمية اعتمادا على الخبرات الداخلية 

في حين يتم اإلنتاج على المستول  للمختبر،

الخارجي بواسطة اإلعالف على طلب عركض 

مفتوح، مع الحرص على توفر معيار الجودة 

 .في هذق المنتوجات

كأشار األستاذ المدني في سياؽ حديثه عن 

مهاـ المختبر، إلى أف هذا األخير يشرؼ على 

 labellisationِكسامة  إنجاز كتسليم

وارد الرقمية بعد الجودة التربوية للم

المصادقة عليها من طرؼ لجن متعددة 

التخصصات كتسجيلها لدل الجهات اإلدارية 

 . المختصة في هذا المجاؿ

كمن خالؿ اليقظة الرقمية، يضيف األستاذ 

المدني، يلعب المختبر دكرا أساسيا في البحث 

عن آخر المستجدات التكنولوجية التربوية 

الساحة التعليمية  في الموارد الرقمية، كإمداد

بأدكات تطوير الموارد الرقمية، كتقديم 

بيانات ألهم المواقع على شبكة األنترنيت التي 

تقدـ موارد رقمية قابلة للتكييف كإعادة 

 نبيل املدنياألستاذ 
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االستخداـ في الحقل التربوم التعليمي 

 .المغربي

كبخصوص مهاـ المصاحبة كالدعم كالتكوين، 

على  فقد أكد األستاذ نبيل أف المختبر يعمل

نشر الموارد الرقمية بعد دراسة أفضل 

القنوات التكنولوجية لهذا النشر، ككضع آليات 

تكنولوجية رقمية عن ُبعد كعن ُقرب لرصد 

الصعوبات التقنية التي يواجهها الفاعلوف في 

الميداف، إضافة إلى إدارة كتنسيق التكوين 

على استخداـ األدكات الرقمية المستعملة من 

 .قبل المختبر 

كارتباطا بالتكوينات التي تلقاها األساتذة على 

  GENIEكجه الخصوص في إطار مشركع 

في مجاؿ استعماؿ التكنولوجيا الحديثة 

لإلعالـ كاالتصاؿ في المجاؿ التربوم، 

استقينا شهادات كآراء في هذا الصدد  حوؿ 

آثار هذق التكوينات على مردكدية األساتذة في 

تطوير مهاراتهم العملية التعليمية كعلى 

ما  أكدت األستاذة حفيظة البوعهانيالمهنية، إذ 

إف من بين األهداؼ التي كانت مسطرة :"يلي

كاف  GENIE للتكوينات في إطار مشركع 

هناؾ هدؼ تغيير العقليات كالسلوكيات، 

لتالفي نقط المقاكمة التي تكوف في الغالب 

كال يمكن الحديث عن . ضد كل ما هو جديد

بية إال إذا كاف األستاذ يتحكم جيدا آثار إيجا

في المادة التي يدرسها ليتمكن من استثمار 

." المضامين الرقمية على الشكل األمثل

" أف الحبيب الباهي كأضاؼ من جهته األستاذ

التكوين في إطار برنامج جيني كاف يرتكز 

باألساس على تطوير كإنماء المهارات 

دير كالكفايات المهنية عند المفتش كالم

كهذا أدل بهذق الفئة المستفيدة من . كاألستاذ

هذا التكوين، إلى اعتماد النهج التشاركي في 

استثمار الموارد الرقمية كإعداد السيناريوهات 

التربوية من خالؿ تقاسم الخبرة، مع أساتذة 

كهذا . نفس المادة مثال ككذا مع المفتشين

النهج التشاركي هو نتيجة كثمار لهذق 

ت التي تمت في إطار مشركع التكوينا

GENIE . كما نالحظ أف هناؾ تهافتا

لألساتذة كالمديرين على هذق التكوينات، 

كمنهم من يتلقى تكوينات خارج هذا المشركع 

كعلى حسابه الشخصي في مجاؿ التكنولوجيا 

الحديثة لإلعالـ كاالتصاؿ، لتعميق معارفه في 

 هذا المجاؿ، كذلك كعيا منهم بأهمية هذق 

 

وسائل كبأهمية التعامل مع آلة الحاسوب ال

لمسايرة المستجدات المعرفية كالعلمية 

 ."21للقرف 

كعن القيمة المضافة لهذق المضامين الرقمية 

 في تطوير األداء المهني لألساتذة أكضح بدقة
من خالؿ تجربته في  عبد الفتاح كهاوي

استثمار الموارد الرقمية البيداغوجية في 

" وـ الحياة كاألرض أف تدريسه لمادة عل

هناؾ فعال إضافة نوعية في مجاؿ تدريس 

ففي . المواد العلمية على كجه الخصوص

مرحلة تعريب المادة العلمية لم نكن نتوفر 

على مراجع متنوعة، سول المرجع الرسمي 

ككنا نجد صعوبة في الحصوؿ على . للوزارة

حاليا، . الموارد العلمية لتوظيفها في الدركس

هاجس البحث عن ألستاذ مل يعد ل"
املوزد العلمي بفضل توفس التكنولوجيا 

 "املساعدة 
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د الرقمية موجودة، كالتلميذ بدكرق الموار

يستفيد من هذق الموارد كيحصل عليها 

بسهولة، كنفس الشيء بالنسبة لألستاذ الذم 

لم يعد له هاجس البحث عن المورد العلمي 

بفضل توفر التكنولوجيا المساعدة في هذا 

 .المجاؿ

إضافة إلى هذا، كانت هناؾ في السابق 

استيعابها مفاهيم علمية يصعب على التلميذ 

اآلف، الموارد . بسهولة كنحن ندرؾ ذلك

الرقمية العلمية موجودة بوفرة، كتمكن من 

تلقين الدرس بشكل مبسط مما يسهل على 

 .التلميذ استيعاب المفاهيم كالحقائق العلمية

. ككمثاؿ عن ذلك، درس الدكرة الدموية

فالتلميذ من خالؿ المضموف الرقمي الذم 

سيركرة الدكرة نقدمه إليه، ينظر إلى 

الدموية عبر شاشة الحاسوب أك عاكس 

كهذا ُيَمّكُن التلميذ من . الفيديو كبشكل كاقعي

كما أف . فهم الدرس بعمق كبسهولة كبساطة

الموارد الرقمية التربوية تجعلنا نستغني عن 

 ."كثير من األدكات الديداكتيكية التقليدية

 

تزويد املؤسشات التعليمية باألدوات 

 تيكية ضماى لتعلم جيدالديداك

 

كفي سياؽ مشركع البرنامج االستعجالي 

الخاص بتطوير العدة البيداغوجية 

، ذكَّر السيد (E1P8T4)بالمؤسسات التعليمية 

الحسين أكحساة، رئيس قسم الوسائل السمعية 

البصرية بالمركز الوطني للتجديد التربوم 

كالتجريب، رئيس مشركع تطوير العدة 

بعناصر السياؽ العاـ لهذا  البيداغوجية،

المشركع كالمحددة في الميثاؽ الوطني 

 167للتربية كالتكوين الذم شدد في مادته 

على الرهاف النوعي لعملية دعم تجهيزات 

المؤسسات التعليمية بأدكات ديداكتيكية 

كمعلوماتية حديثة في تحقيق جودة التعليم، 

ها البرنامج ككذا على األهمية التي أكال

عجالي في هذا المجاؿ لألدكات االست

 .الديداكتيكية

كاستعرض السيد أكحساة، الذم كاف يقدـ 

العرض الثالث في هذق الجلسة االفتتاحية 

استراتيجية تطوير العدة البيداغوجية "حوؿ 

كآليات تحديثها إلدماج أفضل لتكنولوجيات 

، "المعلومات كاالتصاالت في المجاؿ التربوم

لخاصة بتطوير العدة عناصر االستراتيجية ا

البيداغوجية كالتي حددها في تجديد كتحديث 

األدكات الديداكتيكية بجميع المؤسسات 

التعليمية، كإحداث بنيات إدارية لتدبير 

عمليات التجديد كالتحديث على المستول 

 .المركزم كالجهوم

كلتجاكز اإلكراهات التي كانت تعرفها 

ألدكات المؤسسات التعليمية في مجاؿ اقتناء ا

الديداكتيكية كحفظها، أكد األستاذ أكحساة 

أف الضركرة أضحت ملحة إلحداث بنية خاصة 

تتكفل بهذا المجاؿ، حيث تقرر لهذا الغرض، 

 األستاذ احلسني أوحساة
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المختبر الوطني الختبارات كدراسات "إحداث 

 Laboratoire"األدكات الديداكتيكية
National d’Essais et d’Etudes du 

Matériel Didactique (LEEMD)       ككذا

على " مركز جهوم للتكنولوجيات التربوية"

صعيد كل أكاديمية، حيث سيتكفل المختبر 

بتقديم الدعم الكافي لألكاديميات كتطوير 

خبراتها على المستول الجهوم كتنسيق 

األعماؿ الجهوية في هذا المجاؿ، كما سُتسند 

إلى المراكز الجهوية للتكنولوجيات 

أكحساة، مهاـ اقتناء  التربوية، يقوؿ السيد

األدكات الديداكتيكية كمساعدة المؤسسات 

التعليمية على تحديد حاجياتها من هذق 

األدكات، إضافة إلى تنظيم دكرات تكوينية 

كتحسيسية لفائدة مختلف الفاعلين في هذا 

األدكات المجاؿ كاإلشراؼ على إنتاج كصيانة 

 .الديداكتيكية

سيد ، يؤكد ال2011هذا، كستعرؼ سنة 

أكحساة بخصوص آفاؽ العمل في هذا المجاؿ، 

إرساء المختبر الوطني الختبارات كدراسات 

األدكات الديداكتيكية، ككذا المراكز 

الجهوية للتكنولوجيا التربوية، كما ستتم 

مكننة عملية تدبير األدكات الديداكتيكية على 

مستول المؤسسات التعليمية، ثم تكوين 

إلى إرساء معايير المحضرين الجدد، إضافة 

كإجراءات السالمة في المختبرات كالقاعات 

 .المتخصصة داخل المؤسسات التعليمية

 

 املهتدى يشيدوىيف املشاركوى 

بزنامج  يف إطارباجملهودات املبذولة 

يد وحتديث ألجل جتو GENIEجيين

 علميةالعملية التعليمية الت

 

عرؼ هذا المنتدل تنظيم ثالث  قدك

كرشات، تمحورت أكالها حوؿ تتبع توزيع ك 

تثبيت ك استعماؿ الموارد الرقمية، ثم 

االستعماالت البيداغوجية للموارد الرقمية، 

ة إلى تطوير استعماالت تكنولوجيا إضاف

  المعلومات ك االتصاالت في المجاؿ التربوم،

 الورشات  في هذقأشاد المشاركوف  حيث

بالمجهودات المبذكلة من طرؼ مديرية 

تعميم في مجاؿ  GENIEبرنامج جيني

في المجاؿ  استعماؿ التقنيات الحديثة

 منها الشق المتعلقفي خصوصا  التربوم

البيداغوجية، كأكصوا  قميةبالموارد الر

بتفعيل العديد من التوصيات في ما يلي 

 :أهمها

  في مجاؿ تتبع كتوزيع كتثبيت كاستعماؿ

 :الموارد الرقمية البيداغوجية

  العمل على استكماؿ تعميم توزيع

الموارد الرقمية على جميع 

 المؤسسات؛

  دراسة إمكانية تزكيد المؤسسات

 Cabri 3Dببرناـ 
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  برنامج نافذة إعادة إطالؽ

بتنسيق مع مؤسسة محمد 

السادس للنهوض باألعماؿ 

االجتماعية للتربية كالتكوين 

من أجل تحفيز رجاؿ 

التعليم على اقتناء الحواسيب 

ك بالتالي إدماج أكبر ك 

أسرع للموارد الرقمية 

 البيداغوجية؛

  تفعيل مذكرات برنامج

جيني، خصوصا المذكرة 

المتعلقة باألستاذ  169

 .المرشد

  الحرص على تعميم توزيع الحقائب

متعددة الوسائط على جميع 

المؤسسات في انتظار استفادتها من 

 باقي المعدات

 

  في مجاؿ االستعماالت البيداغوجية

 :للموارد الرقمية

  ضركرة التحسيس بأهمية الموارد

 الرقمية ك بفوائدها؛

  ضركرة إخضاع الموارد الرقمية

 للمنهاج الدراسي؛

 تماـ لذكم الحاجات الخاصة إعطاء االه

 .بما يراعي حالتهم

 

  في مجاؿ تطوير استعماالت تكنولوجيا

المعلومات ك االتصاالت في المجاؿ 

 :التربوم

  تحفيز الفاعلين ك تمكينهم

من كسائل العمل في ظل 

غياب إمكانية تفرغ األستاذ 

 المرشد؛

  ضركرة تحديد صالحيات

كل الفاعلين التربويين 

 بشكل دقيق؛

 ة انخراط جميع ضركر

الفاعلين التربويين إلنجاح 

منسقين : تطوير االستعماالت

جهويين، كمفشين، كمديرين، 

كميسرين، ك أساتذة، باإلضافة 

إلى جمعيات اآلباء ك 

 الشركاء؛

  تنظيم كرشات ك منتديات محلية

 للتقاسم كالتعميق كالتصويب؛

  ضركرة تحيين المناهج ك التوجيهات

ك إنجاح  التربوية من أجل تشجيع

 تطوير االستعماالت؛

  ضركرة انخراط السادة األساتذة في

 .هذا المجاؿ

 


