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1 - ديباجة



وفــاء بالتزاماتهــا تجــاه التربيــة والتكويــن بالمغــرب، توظــف مؤسســة المجمــع الشــريف 
للفوســفاط مجهوداتهــا مــن أجــل تعزيــز المناهــج المبتكــرة فــي مجــال التعليــم.

الحديثــة  التكنولوجيــة  توظيــف  علــى  المعتمــد  بعــد  عــن  التعليــم  مقاربــة  ضمنهــا  مــن 
مســتدامة. تعلــم  طريقــة  تعتبــر  التــي  للمعلومــات 

وقــد تــم تســريع تقنيــات التعليــم عــن بعــد جــراء أزمــة كوفيــد 19. وفــي إطــار تعبئــة األجيــال 
الجديــدة، ومواكبتهــم قبــل أي وقــت مضــى فــي هــذا الســياق، فــإن المؤسســة انضمــت 
إلــى المجهــودات التــي يبدلهــا المجمــع الشــريف للفوســفاط مــن أجــل ضمــان االســتمرارية 
البيداغوجيــة، وتقديــم الدعــم الضــروري لنظــام التربيــة و التكويــن وذلــك مــن خــالل مبــادرات 

مختلفــة.
 وفــي هــذا الســياق، يســعد مؤسســة المجمــع الشــريف للفوســفاط ان تقــدم دليــال انجــز 
بشــراكة مــع جامعــة محمــد الســادس المتعــددة التخصصــات التقنيــة موجــه لهيئــة التدريس 
واآلبــاء والتالميــذ، ويطمــح بإيجــاز إلــى تقديــم النصائــح، والوســائل الدقيقــة التــي تمكــن مــن 
الحصــول علــى التعليــم والتعلــم عــن بعــد واالســتفادة منــه بقــدر اإلمــكان. لهــذا يبــدو مــن 
الواجــب تثميــن المكتســبات المحصلــة خــالل هــذه الفتــرة، بحيــث مــن اآلن فصاعــدا وجــب علــى 

التعليــم الحضــوري والتعليــم عــن بعــد أن يتعايشــا مــن أجــل عمليــة تعلميــة مميــزة. 
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2 - تعاريف



الحجر الصحي : 

نظــرا لوبــاء كوفيــد 19، فــإن أربعــة مالييــر شــخص مجبــرون 
علــى البقــاء فــي منازلهــم، أوتمــت دعوتهــم إلــى ذلــك. ويمثــل 
هــذا العــدد نصــف ســكان العالــم, فالحجرالصحــي هــو البقــاء 

فــي المنــزل مــن أجــل حمايــة النفــس واآلخريــن. 

االستمرارية البيداغوجية :

تهــدف االســتمرارية البيداغوجيــة إلــى التأكــد مــن أن التالميــذ 
يتابعــون دراســتهم، وتمكنهــم مــن التقــدم فــي تعلماتهــم. 
وتنــدرج العمليــة بطبيعــة الحــال فــي إطــار اســتمرار تحصيــل 
الحالــة  إلــى  للرجــوع  والتهيــيء  حضوريــا،  تعلمــه  تــم  مــا 

الطبيعيــة.

التعليم اإللكتروني : 

يشــمل مجموعــة مــن الحلــول والوســائل التــي تمكــن مــن 
التعلــم عــن بعــد بالوســائل اإللكترونيــة.

التعليم عن بعد :

يتعلــق األمــر بآليــة تعليميــة تتضمــن مجموعــة مــن الوســائل 
المنظمــة مــن أجــل الوصــول إلــى األهــداف المتوخــاة مــن 
درس أو مقــرر مــا. وتمكــن هــذه اآلليــة الشــخص مــن التعلــم 
بطريقــة شــبه مســتقلة مــع تقليــص اإلكراهــات المتعلقــة 

بالتوقيــت والتنقــل، وبدعــم مــن مكونيــن عــن بعــد.

التعليم التزامني :

هــو وقــت التعلــم عــن بعــد بشــكل مباشــر، وبتفاعــل األســتاذ 
 مــع المتعلميــن، ويســميه البعــض بالــدروس االفتراضيــة

» المباشرة «

التعلم غير التزامني :

هــو تعلــم عــن بعــد يتســم بالمرونــة، تماشــيا مــع اإليقــاع 
الخــاص للمتعلــم. كمــا يمكــن أن يتعلــق األمــر أيضــا بعــرض 
مســجل كان مباشــرا فــي وقــت ســابق يتابعــه المتلقــي فــي 

وقــت الحــق.

التعليم الهجين :

هــو تعليــم يــزاوج بيــن التعلــم الحضــوري والتعلــم عــن بعــد. 
وهــذا مــا يفــرض البيداغوجيا المعكوســة التــي تمكن الطالب 
مــن متابعــة أو معرفــة المحتــوى عــن بعــد، ويســتغل الوقــت 
الحضــوري فــي القســم مــن أجــل تطبيــق مــا تلقــاه، أو يعالــج 

الحلــول التــي توصــل إليهــا.

أخالقيات العالم الرقمي :

عبــر  التفاعــل  خــالل  احترامهــا  ينبغــي  التــي  القواعــد  أهــم 
الوســائل الرقميــة ســواء عبــر البريد الرقمــي أو في المنتديات 

أو داخــل فضــاءات مجموعــات العمــل

أنظمة تدبير التعلم :

األمــر  ويتعلــق  للتعلــم«،  منصــات   « عمومــا  هــي 
للعمــل رقميــا  فضــاء  يقتــرح  معلوماتــي   بنظــام 

)Espace Numérique de Travail(، ويمكــن أن نجــد فــي هــذه 
المنصــات : جدولــة األســدس، مدونــات الــدروس، واألعمــال 
الواجــب القيــام بهــا، وعلبــة لوضــع األعمــال المنجــزة، وروائــز، 
إلــى غيــر  ومضاميــن مســجلة صــورة وصوتــا، والمنتديــات 
الرقميــة  العناصــر  كل  فيهــا  تجمــع  أن  يمكــن  كمــا  ذلــك. 
الضروريــة لمراحــل الــدرس ســواء كان حضوريــا أو عــن بعــد 

أو هجينــا.
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3 - ممارسات جيدة
ســنعمل مــن خــالل هــذه الفقــرة علــى تمتيــن بعــض النصائــح وأفضــل الممارســات 
حســب المواصفــات المطلوبــة لــكل متدخــل علــى حــدة مــن أجــل مســاعدتكم علــى 

ــم عــن بعــد.  ــى تنظيــم معقلــن إلنجــاح التعل الوصــول إل

هيئة التدريس



 الفصل 3 - هيئة التدريس

مقدمة 

 إن االنخــراط فــي تبنــي هــذه الوســائل الرقميــة، واالســتراتيجيات البيداغوجيــة التفاعليــة فــي 
العمليــة التعلميــة تجعــل الــدروس أكثــر تحفيــزا وأهميــة ســواء بالنســبة للذيــن يتابعونهــا 

حضوريــا أو افتراضيــا أو الذيــن ســيتابعونها فــي وقــت الحــق.

وجــب التنبيــه علــى أن إنجــاح العمليــة متوقــف علــى حســن التنظيــم. فالتنظيــم المحكــم فــي 
الفضــاء االفتراضــي يجعــل التعليــم عــن بعــد ممتعــا وفعــاال!

أمــام التطــور التكنولوجــي الــذي يشــهده العالــم، أصبــح التعليــم عــن بعــد أكثــر حضــورا 
وأهميــة بــل ووســيلة تعليميــة ناجعــة خــالل العشــر ســنوات األخيــرة.

 وأضحــى ضمــان إنجــاح التدريــس عــن بعــد متوقفــا علــى التمكــن مــن العــدة التكنولوجيــة 
ــة. كمــا يقتضــي التعلــم عــن بعــد اســتخدام  ــة التعلمي ــر فــي العملي مــن أجــل دمجهــا أكث
تكنولوجيــا االتصــال والتواصــل باعتبارهــا وســائل مســاعدة لتعليــم يكــون فيــه المتعلــم 
مركــز االهتمــام. كمــا يدعــو التعليــم عــن بعــد إلــى إعــادة تصــور و إنشــاء أنشــطة التعلــم، 
وبتقمصكــم منــذ اآلن لــدور المنشــط، يمكــن ان تدخلــوا مــع تالميذكــم فــي حــوار تفاعلــي، 

وطــرح األســئلة التــي مــن شــأنها أن تفتــح آفــاق التفكيــر وتغنــي المحادثــات بينكمــا.
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+ المزيد من النصائح

خلــق  أثنــاء  دعامــة  التكنولوجيــا  جعــل 
المســتعملة  والوســائل  المحتــوى،  عناصــر 
أن  فرغــم  واإلدمــاج.  التعلــم  أنشــطة  فــي 
بــدل  يفــرض  التعلميــة  للعمليــة  التخطيــط 
المحتــوى  فــإن  البدايــة،  فــي  أكبــر  مجهــود 
ســيكون  بصريــا،  أم  ســمعيا  كان  ســواء 
مــن  تالميذكــم  وســيمكن  أكثــر،  مكيفــا 
أن  إلــى  أكبــر. إضافــة  أحســن وتفاعــل  تتبــع 
توفيــر  مــن  ســيمكنكم  الرقمــي  المحتــوى 
وقــت ثميــن فــي الــدورات القادمــة مادامــت 

قبــل. مــن  مهيــأة  الــدروس 

ال تنســوا أن تضعــوا أنفســكم مــكان التلميــذ 
مــن أجــل التفكيــر أو إعــادة صــوغ األســئلة ،أو 

اختيــار الوســائط.

 الفصل 3 - هيئة التدريس

التخطيط الفعال
التحضير للدرس عن بعد شبيه بالتحضير 

للدرس الحضوري، وبالتالي وجب األخذ 
بعين االعتبار ما يلي:

  تحديد األهداف المراد التوصل إليها؛
اختيار المادة موضوع الدرس؛  

وضع خطاطة ألنشطة التعلم؛  
تخصيص الوقت للطلبة من أجل تطبيق ما تلقوه من   

دروس؛

تقييم تعلم الطلبة؛  

لكن هذا ال يمنع مما يلي:

تعديل أهداف الدرس؛  
تنظيم المحتوى بطريقة مغايرة   

من أجل :

األخذ بعين االعتبار التأخير الناتج عن بث المعطيات   
السمعية البصرية

احتساب مدة التفاعالت وتبادل األفكار مع المتعلمين  
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عليكم في البداية :  .1

  تســطير قواعــد كتابيــة واضحــة، وضمــان انخــراط التالميــذ: 
لألنشــطة... التخطيــط  الــدرس،  أثنــاء  المحادثــات  تدبيــر 

  التأكــد مــن احتــرام حقوق المؤلفين، والحياة الشــخصية: فمن 
اجــل نشــر صــورة أو صــوت شــخص او أي نــوع مــن المؤلفــات 
بــأن النشــر مســموح، مــع  فــي حصــة مــا يجــب التأكــد مــن 

.)creative commons( :وجــوب ذكــر مصــدر اإلحــاالت. انظــر
  وضــع رهــن إشــارة التالميــذ مســبقا جميــع الوثائــق المتعلقــة 
بالــدرس بمــا فــي ذلــك القانــون »الداخلــي«، وتوقيــت الحصــة. 
وهــذا يمكــن إنجــازه مــن خــالل منصــة مثــل Google Doc أو 
عبــر نظــام تدبيــر التعلــم الــذي تســتعمله مؤسســتكم )وهــذه 

نقطــة ســنتحدث عنهــا فيمــا بعــد(.

قبل بداية أي درس يجب العمل على مايلي :  .2

الجيــد  االشــتغال  مــن  للتأكــد  الكافــي  الوقــت    تخصيــص 
ت ا للمعــد

ــرا أمــام  ــد )تفــادي وضــع الكامي ــرا فــي وضــع جي   وضــع الكامي
مصــدر الضــوء( حتــى ال تكــون هنــاك مشــاكل فــي اإلضــاءة، 

وكذلــك إغــالق األبــواب تجنبــا ألي تشــويش خارجــي.. 
المناســب  المــكان  فــي  للكاميــرا  الجيــد  الوضــع  مــن    التأكــد 

المقــرب( اإلطــار  اختيــار  )يفضــل 
األبيــض،  تجنــب  ضــرورة  مــع  اللــون،  موحــد  لبــاس    ارتــداء 

جــدا الفاقعــة  واأللــوان  واألســود 
  إزالة الحلي المضيئة او المحدثة للصوت

الطبيعيــة، مــن  بــدال  االصطناعيــة  األضــواء    اســتعمال 
و استعمال الستائر .
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تحضير الدروس 
مــن أجــل إنجــاح أطــوار كل حصــة علــى حــدة، عليكــم 
أخــذ الوقــت مــن أجــل اإلعــداد الدقيــق مــا أمكــن. 

وتتــم العمليــة علــى مرحلتيــن:
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https://www.fun-mooc.fr/asset-v1:Canope+80001+session03+type@asset+block/8__infographie_n1.png
https://docs.google.com/document/u/0/
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اعتماد الوسائل 
الرقمية، والتمكن 

منها

التعليــم عــن بعــد هــو  الــدروس المســتخلصة مــن  أهــم  مــن 
التمكــن مــن التكنولوجيــا. فــإذا كنــت غيــر متمكــن مــن وســائل 
هنــاك  فســتكون  البصــري،  الســمعي  منصــة  مثــل  التكويــن 
مشــاكل مباشــرة فــي العمليــة التعلميــة، ولهــذا ال بــد مــن وجــود 
ممارســة وتجربــة كافيــة فــي الوســيلة التكنولوجيــة المعتمــدة. 
البــد مــن إتقــان األداة المعلوماتيــة مــن خــالل القيــام بتماريــن 
أداة  فلــكل  تدريبــي،  بتكويــن  والقيــام  الزمــالء،  مــع  تطبيقيــة 
علــى  خاصــة  األوليــة  المبــادئ  أن  رغــم  تكنولوجيــة خصائصهــا 
خصائصهــا  تكــون  البصــري  الســمعي  منصــات  مســتوى 
ــا. فالتحكــم فــي األداة التكنولوجيــة يقلــص مــن  متشــابهة أحيان
نســبة الضغــط الــذي قــد يحــس بــه األســتاذ أثنــاء إلقــاء الــدرس.
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فــي  بالغــة  أهميــة  يكتســي   Prezi أصبــح  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
العــروض التقديميــة عبــر اإلنترنــت فــي شــكل شــرائح. كمــا أنهــا 
تعــرض فــي بنيــة شــجرية، وليــس بطريقــة نمطيــة، مــا يجعلهــا 

فريــدة مــن نوعهــا.

أثنــاء تواجــدك علــى موقعــي Flickr و Unsplash، تجــد عــدة صــور 
تســاعدك علــى تحســين مســتنداتك:

ــاك أيًضــا أدوات اخــرى تســاعدك فــي انشــاء محتــوى متحــرك  هن
أو تفاعلــي:

علــى  تســاعد  مبيانيــة  منظومــات  إنشــاء  أيًضــا  الممكــن  مــن 
توضيــح محتــوى ومضمــون الــدرس بشــكل مرئــي. وستســاعد 
ــة،  ــر للغاي هــذه الوســيلة المتعلميــن علــى االســتثمار بشــكل مثي
مــن أجــل دفعهــم إلــى إنشــاء روابــط بيــن مختلــف العناصــر التــي 
يتــم التطــرق لهــا. تجــد أســفله بعــض األمثلــة علــى هــذه األدوات 

التــي يمكــن اســتعمالها فــي اســتثمار محتــوى الــدرس:

 مــن جهــة أخــرى، وإلنتــاج وثائــق تختلــف عــن الكتابــة العاديــة او 
البســيطة علــى صفحــة فارغــة، فــإن أدوات التصميــم المتوفــرة 

علــى الحاســوب تعتبــر مفيــدة جــًدا فــي هــذا الصــدد:

أواًل، لتقديم عرض ب Powerpoint أو إنشاء عرض جديد، يمكن 
Slidescarnival تنزيل نماذج وأشــكال جذابة للغاية من موقع

ايصــال محتــوى  فــي  التــي تســاعد  الرقميــة  الكتــب  إنتــاج  يعتبــر 
الــدرس أيضــا وســيلة ذات أهميــة كبــرى يجــدر اســتغاللها ،و مــن 

: Bookcreator و Crello بيــن األدوات فــي هــذا الصــدد نجــد
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خلق محتوى 
رقمي جذاب 

وقــت مضــى مشــاركة طلبتكــم  أي  قبــل  عليكــم 
ومثيــرا  وجعلــه محفــزا،  األنترنــت  علــى  المحتــوى 
بصريــا، وفيمــا يلــي بعــض األدوات المقترحــة لهــذا 
المتعلمــون  يســتعملها  أن  ويمكــن  الغــرض، 

إنتاجاتهــم. لتقديــم 

 Cliquez sur les applications pour voir
plus de détails ايضــا امكانيــة إنشــاء كلمــات علــى شــكل Wordsalad يتيــح لــك

ســحب كمــا يظهــر فــي الصــورة أســفله: 
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https://www.slidescarnival.com
https://www.leplaisirdapprendre.com/papillon/pin/creer-des-nuages-de-mots-avec-wordsalad/
https://prezi.com
https://genial.ly
https://www.powtoon.com
https://www.pechakucha.com
https://www.flickr.com
https://unsplash.com
https://www.easel.ly
https://infogram.com
https://www.lucidpress.com/pages/
https://www.canva.com/
http://www.inspiration.com/
https://www.lucidchart.com/pages/fr/
https://cmap.ihmc.us/
https://www.xmind.net/fr/xmind8-pro/
https://www.mindmeister.com/
https://crello.com/fr/create/ebooks/
https://bookcreator.com/


ا، إذا كنــت بحاجــة إلــى مســح الوثائــق  وأخيــًر
ضوئًيــا لدمجهــا ضمــن مســتنداتك، فــإن 
بواســطة  يســتخدم  والــذي   ،PDF Scan
الهاتــف الذكــي يعتبــر مــوردا أساســيا لهــدة 

الغايــة:

يمكنــك تلخيــص روابــط شــبكة االنترنيــت 
مظهــر  فــي  تؤثــر  والتــي  جــًدا  الطويلــة 
النــص  رابــط  بواســطة  مســتنداتك 
التشــعبي أو الحــد منــه بواســطة اســتخدام 

:Bit.ly

 إذا كنــت بحاجــة إلــى تحويــل الملفــات مــن 
 Word و ،Word إلــى PDF( شــكل إلــى آخــر
إلــى PDF، ومــا إلــى ذلــك(، يمكنــك اســتخدام 
موقع PDF Candy. وبالتالي لن تعتمد على 
Adobe Pro فــي مثــل هــذه االســتعماالت:

ــى  ــاج محتــوى رقمــي يعتمــد عل ــا إنت ويمكنن
الصــوت فقــط بواســطة Audacity مثــال. 
ملفــات  إلنتــاج  جيــًدا  حــًلا   Anchor ويعتبــر 

بودكاســت:

مقاطــع  إنشــاء  بإمكانــك  أصبــح  وأخيــًرا، 
فيديــو قصيــرة باســتخدام هاتفــك الخــاص. 
يتجــاوز  أال  يجــب  ناجحــا  الفيديــو  وليكــون 
األدوات  مــن  العديــد  تســمح  و  دقائــق.   5
 Prezi Video مثــل بإنتــاج مقاطــع فيديــو، 
 Panopto و Loom و Microsoft Stream و
و   EdPuzzle و   Screencastomatic و 

:Wevideo و   Flipgrid و   Screencastify

التعليقــات  إضافــة   VideoAnt لــك  يتيــح 
بعــد  الفيديــو  مقاطــع  إلــى  التوضيحيــة 

ئها نشــا ا

بينمــا يســمح لــك Flashback بتســجيل مــا 
يحــدث علــى شاشــة حاســوبك و يتيــح لــك 

امكانيــة مشــاركته مــع الطلبــة

ا، تبقى Shotcut األداة التي تستعمل  وأخيًر
فــي تركيــب الفيديــو إذا اقتضى الحال:
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https://bitly.com/
https://acrobat.adobe.com/us/en/mobile/scanner-app.html
https://pdfcandy.com/fr/
https://www.audacityteam.org/
https://anchor.fm/
https://prezi.com/video/
https://www.loom.com/
https://www.microsoft.com/fr/microsoft-365/microsoft-stream
https://www.panopto.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.screencastify.com/education
https://info.flipgrid.com
https://www.wevideo.com
https://shotcut.org
https://ant.umn.edu/
https://ant.umn.edu/
https://www.flashbackrecorder.com/fr/


ــا كبيــًرا ويلعــب  يمثــل التفاعــل أثنــاء التعلــم عــن بعــد تحدًي
مــن  العديــد  بحيــث يســتخدم  دوًرا حاســًما  فيــه األســتاذ 
ــة للمتعلميــن: ــز المشــاركة الفعال التقنيــات لتأميــن وتعزي

حتــى  بالتنــاوب،  المشــاركين  لمختلــف  الكلمــة  اعطــاء   
لــو لــم يطلــب البعــض منهــم التحــدث، مــن أجــل ضمــان 
انتبــاه ومشــاركة جميــع المتعلميــن لتعزيــز مشــاركة الذيــن 

يتميــزون بالصمــت منهــم.

تعزيز مشاركة كل طالب.   

بانتظــام،  عــن طريــق طــرح األســئلة  التنــاوب  تشــجيع   
أو مــن خــالل إجــراء اســتطالعات رأي عــن طريــق مطالبــة 
المتعلميــن بتلخيــص ما ســبق التطــرق اليه. وللقيام بذلك، 
أثنــاء التدريــس المتزامــن، من الممكن اســتخدام تطبيقات 
للتصويــت عبــر األنترنــت، والتــي تســاعد المتعلميــن علــى 
الــرد علــى ســؤال أو اختبــار عبــر هواتفهــم الذكيــة بشــكل 
فــوري. وتســاعد المتعلميــن علــى المشــاركة وتولــد لديهــم 
االهتمــام، وتشــجعهم علــى التفاعــل والتواصــل عــن بعــد. 
ويمكــن لتطبيــق Mentimeter علــى ســبيل المثــال أن ينتــج 
ســحابة كلمات بشــكل فوري من خالل أجوبة المشــاركين. 

مــن بيــن تطبيقــات للتصويــت المقترحــة نجــد:

يمكــن أن تكــون الــدروس فــي شــكل 
مرئيــة.  مناظــرات  أو  اجتماعــات 
ويجــب فــي هــذا الصــدد أن تتحقــق 
الوســيلة  مــن  مؤسســتك  مــع 
وتوجــد  بهــا.  الموصــى  الرقميــة 
الرقميــة  الوســائل  مــن  العديــد 
أو  Teams مثــل  الغــرض،   لهــذا 

:Adobe Connect
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تعزيز التفاعل 
اليومي
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https://teams.microsoft.com/
https://www.adobe.com/fr/products/adobeconnect.html
https://www.polleverywhere.com/
https://www.beekast.com/fr/
https://www.iclicker.com/
https://kahoot.com/
https://get.plickers.com/
https://socrative.com/
https://www.mentimeter.com/


تعزيــز التعلــم بالتعــاون مــن خالل العمل   
داخــل فريــق: 

 فــرض تكويــن عشــوائي ألعضــاء الفريــق 
ــدة، وتخصيــص  لتشــجيع التفاعــالت الجدي
وقــت كاف للســماح لهــم بإتمــام العمــل 
علــى  الطلبــة  وتشــجيع  المطلــوب، 
اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة مــن خــالل 
فــي  الحــال  هــو  كمــا  للتحــدث  دعوتهــم 
التفاعل الحضوري، وتقديم المســتندات أو 
لقيــادة الجلســة بفضــل اطــالع المتعلميــن 
المنصــة  خــالل  مــن  المســتندات  علــى 
المســتخدمة. و يمكــن كــذاك اقتــراح أدوات 
العمــل الســحابية للمتعلميــن لتمكينهــم 
مــن للعمــل المبنــي علــى التعــاون. و إلــى 
ــك، يمكــن أن تكــون هــذه األدوات  ــب ذل جان
إلنشــاء  أيًضــا  لــك  جــًدا  مفيــدة  نفســها 

زمالئــك: بمشــاركة  مســتندات 

المتعلميــن  دعــوة  أيًضــا  يمكننــا   
تفاعلــي  بشــكل  الموضــوع  لمناقشــة 
 Google Hangouts أو   Teams باســتخدام 

المثــال، ســبيل  علــى   ،Meet أو 

مــن  للتعــاون  افتراضــي  فصــاء  إنشــاء   
فــي  المتعلميــن  خــالل تســهيل مشــاركة 
فضــاء  إنشــاء  خــالل  مــن  األفــكار  تبــادل 
للتعلــم عبــر اإلنترنــت باســتخدام Padlet أو 

 .Parlay أو   Google Classroom

 Trello يوصــى أيًضــا باســتعمال تطبيــق  
مــن أجــل تســهيل إدارة توزيــع المهــام بيــن 
وتســمح  بالتعــاون.  للعمــل  المتعلميــن 
اإلجــراءات  بتخطيــط  الوســيلة  هــذه 
لكتابتهــا   » المهــام  قوائــم   « خــالل  مــن 
كمــا  المتعلميــن.  باقــي  مــع  ومشــاركتها 
فــردي  بشــكل  اســتخدامه  أيًضــا  يمكــن 

المهــام: لتدبيــر  ضروريــة  أداة  فيصبــح 

اســتخدام  الممكــن  مــن  نشــًطا:  كــن   
الكلمــات  لكتابــة  البيضــاء  الســبورة 
يوضــح  تخطيطــي  رســم  أو  الرئيســية 
تتــم  عفويــة  أفــكار  أو  كلمــات  يبــرز  أو 
بشــكل  المتعلميــن  مــع  مشــاركتها 
تعــد البيضــاء،  االلــواح  بيــن  ومــن   فــوري. 
 Tableau blanc collaboratif Microsoft
أيًضــا   ShowMe يعــد تطبيــق جيــًدا.  خيــاًرا 

أداة جيــدة فــي هــذا المجــال:

المرئيــة  المحاضــرات  بتجنــب  يوصــى   
لمــدة ثــالث ســاعات. بــداًل مــن ذلــك، مــن 
بأعمــال  المحاضــرات  تعويــض  األفضــل 
وحــل  واالدمــاج  النقــدي  التفكيــر  تعــزز 
مثــال. الحــاالت  كدراســات  المشــكالت، 
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https://www.microsoft.com/fr-ww/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://apps.apple.com/us/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279
https://padlet.com/
https://hangouts.google.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://meet.google.com/
https://parlayideas.com/
https://onedrive.live.com/
https://www.google.com/drive/
https://framapad.org/fr/
http://trello.com/
https://teams.microsoft.com/


وكلمــا كانــت التدخــالت أثنــاء الــدروس محــدودة ومتحكــم فيهــا، 
كل مــا قــل احتمــال تحفيــز المتعلميــن أو إشــراكهم فــي التعلــم 

عــن ُبعــد.
كمــا تعتبــر الفكاهــة والســخرية الذاتيــة مــن العوامــل التــي يمكــن 
أن تكــون مفيــدة فــي إقامــة عالقــات إيجابيــة مــع المتعلميــن أثنــاء 

التعلــم عــن بعــد.
لكــن عملــك كأســتاذ ال يقــف عنــد هــذا الحــد، ومــن أجــل تقليــل 
العزلــة والحفــاظ علــى حيويــة و نشــاط مجمــوع المتعلميــن، يعتبــر 

التفاعــل أمــرا أساســيا. وينتهــي ذلــك بتحفيــز التبــادل بينهــم:
اعطــاء حيــز مــن الوقــت لألنشــطة التــي مــن شــأنها أن تشــجع   

علــى التفاعــل االجتماعــي بيــن المتعلميــن.
اســتخدام الفتــرة فــي بدايــة ونهاية الحصص الدراســية للتحدث   

بشــكل غيــر رســمي مــع التالميــذ والحفــاظ علــى العالقــة معهــم.
تضميــن اإلجــراءات والوســائل التــي تضفــي الجانــب اإلنســاني   
علــى التفاعــالت بيــن المتعلميــن والتقليــل مــن الشــعور بالعزلــة، 
و مــن أجــل ذلــك قــم بدعــوة المتعلميــن إلــى إرســال األفــكار التــي 
وقــد  تحديهــم.  تدعــم  بصــورة  ،مرفقــة  أســبوعيا  تحديــا  تشــكل 
تكــون أو ال تكــون هــذه التحديــات مرتبطــة بالمــادة قيــد الــدرس.

قــم بدعــوة المتعلميــن للتبــادل عبــر اإلنترنــت بشــكل متكــرر، إمــا   
لمراجعــة الــدروس مًعــا أو لتنــاول »قهــوة« افتراضيــة.

تحرك أمام الشاشة 

تجنــب الوقــوف أمــام الحاســوب )ســواء المدرس أو 
المتعلميــن( أثنــاء الــدروس مــن خــالل دمــج الجانــب 
الحركــي فــي التعلــم عــن بعــد بحيــث ســيؤدي ذلــك 
إلــى إرخــاء ســاقيك مــع إضفــاء لمســة مرحــة علــى 
 CLASSROOM و   GONOODLE  ( درســك:  محتــوى 

.)YOGA

التعليم عن بعد - دليل عملي ومجموعة نصائحالفهرس

https://www.youtube.com/watch?v=dF7O6-QabIo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLuX5zWF8twIWJ7Tb6pmtT0McJwUdXZGz
https://www.gonoodle.com/


تحقــق فــي كثيــر مــن األحيــان مــن انتبــاه المتعلميــن: الحــظ   
ســلوكهم مــن أجــل الكشــف عــن نيتهــم فــي التحــدث أو طــرح 
األســئلة بلغــة غيــر لفظيــة. إذا كانــت الكاميــرات غيــر مشــغلة 
فاعتمــد طريقــة إتاحــة الفرصــة للمشــاركة حينمــا يســتعملون 
اإلشــارة للتحــدث و ذلــك لضمــان تدفــق المعلومــات بشــكل 
أفضــل، فعلــى منصــة Teams مثــال، يمكننــا رفــع اليــد افتراضًيــا، 
ــا فــي التحــدث. ــة تكشــف عــن رغبتن ــى أيقون مــن خــالل النقــر عل

عندمــا يطــرح أحــد المتعلميــن ســؤااًل، انتبــه لباقي المشــاركين   
ــه أو طــرح ســؤال آخــر. إذا  ــة علي ــة أي طالــب لإلجاب الكتشــاف ني
كانــت الكاميــرات غيــر مشــغلة، فيمكنــك أن تســأل المتعلميــن 

إذا كان لــدى أي شــخص إجابــة لمشــاركتها باقــي زمالئــه.

قــم بإعــداد نظــام مراقبــة )فــي جــدول Excel، مثــال( لتجميــع   
المؤشــرات حــول مــدى انجــاز الواجبــات والغيــاب عــن األنشــطة 
علــى  تســاعد  أن  شــأنها  مــن  أخــرى  معلومــات  وأي  التعليميــة 

دراســية. مــن صعوبــات  يعانــون  الذيــن  المتعلميــن  تحديــد 

بشــكل  الــدروس  ســيرورة  فــي  المتعلميــن  رأي  اســتحضار   
التعليميــة.  العمليــة  تعزيــز  و  أجــل تطويــر  مــن  منتظــم، وذلــك 
عبــر  اســتبيان  بواســطة  استشــارتهم  يمكــن  بذلــك،  للقيــام  و 
اإلنترنــت. ويمكــن كذلــك لممثــل القســم بنــاًء علــى طلبــك، تلقــي 

إليــك. توجيههــا  وإعــادة  زمالئــه  مالحظــات 
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ضمان المواكبة 
المستمرة

التــي  العوامــل  تحديــد  الصعــب  مــن  يكــون  قــد 
وتحفيزهــم،  المتعلميــن  مشــاركة  فــي  تؤثــر 
والتحكــم فيهــا، بســبب ضعــف التواصــل المباشــر 
وبيــن  الخصــوص  علــى  طلبتــه  و  األســتاذ  بيــن 

أنفســهم. المتعلميــن 
المســتمر  و  الفــردي  الدعــم  يبــدو  وبالتالــي، 
المواكبــة  لدعــم  أساســًيا  مقياًســا  للتعلمــات 

. لتحفيــز ا و
إليك بعض القواعد 

الذهبية للتطبيق:
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تقييم التعلمات
التخطيــط  يتــم  أن  يجــب  الــدرس،  تصميــم  أثنــاء   
لتقييــم التعلمــات بعــد إجرائهــا عــن ُبعــد، مــع مراعــاة 

مــا يلــي علــى وجــه الخصــوص:

  مستوى تحقيق المهارات والكفايات المستهدفة.

  عدد أنشطة التقييم والترجيح المرتبط بكل منها.

  مد المتعلمين بتعليمات التنفيذ ومعايير 
التصحيح.

  التنظيم الموجز للنشاط التعليمي.

  اختيار األدوات و الوسائل المستخدمة.

أثنــاء تقييــم التعلمــات عــن بعــد، تؤخــذ المعايير اإلضافيــة التالية 
بعيــن االعتبار:

التحقق من هوية المتعلم الذي تم تقييم تعلماته.  
المســتخدمين،  حســابات  كولــوج  الرقمــي  الولــوج  تدبيــر   

وغيرهــا. األجهــزة  وتفعيــل 
ولهــذا ففــي الفصــل الحضــوري يمكــن وضــع شــروط تخــص 
أو  األنترنيــت  )مثــل تصفــح  للتقييــم  خارجيــة  مــوارد  اســتغالل 
المراجــع، إســتعمال المصحــح اآللــي، التواصــل مــع األقــران ...(، 
ــر. رغــم وجــود  ــة أكب فــإن األســتاذ عــن بعــد يجــب أن يظهــر ليون
وســائل رقميــة لمراقبــة مــا يفعلــه المتعلمــون علــى الشاشــة 
بمــا فيهــا مــن مشــاركة الشاشــة و تشــغيل الكاميــرا » الرؤيــة 
الشــاملة « يجــب أن تكــون األنشــطة مركبــة وأصليــة حتــى ال 
يكــون الســتغالل أدوات رقميــة أخــرى أثــر علــى المعاييــر المقيمة 

موضوعيــا .
بالمــوازاة مــع هــذا، فــإن التدبيــر الجيــد للزمــن المرصــود لــكل 
مرحلــة مــن مراحــل اإلنجــاز سيســمح بــردع و منــع أي محاولــة 
غــش ممكنــة نظــرا لآلجــال التــي يجــب احترامهــا .وهــذا ال يعنــي 
زيــادة عامــل التوتــر فــي التقييــم بــل باألحــرى إدخــال إطــار مرجعــي 

لتدبيــر الزمــن.

بمــا أن قنــوات االتصــال أضحــت أكثــر تحديــدا و أكثــر رســمية 
ــام فــرص ردود  فــي مجــال التعليــم عــن بعــد، فمــن المهــم اغتن
المتعلــم مــن تقديــم مالحظــات مالئمــة،  التــي تمكــن  الفعــل 
بنــاءة ومركــزة علــى مجــاالت ملموســة مــن أجــل التجويــد. ففــي 
ظــل عزلــة المتعلميــن عــن بعــد وفــي غيــاب عالقــة تقــارب وثيقــة 
مــع أســتاذهم، فــإن أي تعليــق يمثــل فرصــة مهمــة إلرشــادهم 

و دعمهــم.
وللمضــي قدمــا فــي التقييــم عــن بعــد، هــذه بعــض األدوات   

الرقميــة التــي يمكــن أن تلبــي آحتياجاتكــم:
ــم  ــى التقيي مــن الممكــن اإلســتفادة مــن اإلنتقــال اإللزامــي إل  
عــن بعــد لرقمنــة هــذه اإلختبــارات علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن 
Google Forms أداة جيــدة لذلــك، وكذلــك Office Forms تكــون
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  وهكــذا ،مــع LMS )أنظمــة إدارة التعلــم( أصبــح بإمــكان المتعلميــن 
طباعتهــا  تجنــب  أجــل  مــن  األنترنيــت  عبــر  مباشــرة  عملهــم  إرســال 
للتصحيــح فــي شــكل ورقــي ،فمــن الممكــن تصحيحهــا مباشــرة علــى 
الشاشــة ،ثــم تســليمها فــي شــكلها الرقمــي علــى المنصــة .ويســمح 
المبــذول  الجهــود  فــي  المســاهمة  و  الوقــت  بتوفيــر  اإلجــراء  هــذا 

للمحافظــة علــى البيئــة.
و للقيــام بذلــك، لديــك العديــد مــن الخيــارات. فعلــى ســبيل المثــال، 
علــى  مباشــرة  الكتابــة  يتيــح   )Apple pencile( قلمــا   ipad pro يقــدم 
الحواســيب  بألــوان مختلفــة، وتوفــر بعــض أجهــزة  اللمــس  شاشــة 

 المحمولــة أيضــا خيــار قلــم كمــا هــو الحــال بشــكل خــاص مــع
lenovo think pad L 390 yoga ويوفــر  .dell latitude 7390 2in1 
،فباإلمــكان  بجهــازك  قلــم  لديــك  يكــن  لــم  ؛فــإذا  القلــم  خيــار 
إســتخدام أداة المراجعــة فــي word و التــي تتيــح كتابــة التعليقــات 
 pdf أو إلدراج أوحــذف فــي النــص فــي تتبــع التعديــالت .كمــا يتيــح
أيضــا إدراج التعليقــات و يوجــد هــذا الخيــار فــي أقســام »أدوات 
التعليقــات«. بعــد ذلــك وبالنقــر علــى الفقاعــة التفســيرية علــى 
اليســار، يمكــن تحريكهــا إلدراج تعليــق فــي النــص. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، يمكــن تقديــم مالحظــات للمتعلميــن فــي فيديــو أو تســجيل 

صوتــي بإســتخدام األدوات الرقميــة التــي ســبق إدراجهــا .

بالنســبة ألولئك الذين يخشــون الســرقة   
 compilation األدبيــة، تظــل أداة الكشــف
التشــابه  درجــة  تتبــع  أداة  إنهــا  ضروريــة. 
يمكــن  محتــوى  أي  و  المتعلــم  إنتــاج  بيــن 

الوصــول إليــه فــي مــكان آخــر. 

مــن ناحيــة أخــرى، تمكننــا هــذه األدوات   
ســير  حســن  مــن  بعــد  عــن  التحقــق  مــن 

. التقييــم  اختبــارات 
هــذه أدوات تعتمــد على الذكاء اإلصطناعي 
التــي تســمح مــن بيــن أمــور أخــرى بالتعــرف 
علــى األفــراد الذيــن تــم تقييمهم أو الكشــف 
علــى الشاشــة عــن أي تصرف مشــبوه أثناء 
الشاشــة.  مجــال  مغادرتــه  مثــل  التقييــم 

فيمــا يلــي مرجعــان لهــذه الغايــة .
وأخيــرا، يمثــل هــذا اإلنتقــال اإللزامــي عــن 
التصحيــح  طريقــة  إلغتنــام  فرصــة  بعــد 
تســتخدم  ممارســة  أيضــا  وهــي  الرقمــي، 
تســمح  ألنهــا  ذلــك،  بعــد  نهائــي  بشــكل 

الــورق اســتهالك  بتقليــل 
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https://www.compilatio.net/
https://www.proctortrack.com/
https://web.respondus.com/he/monitor/


 الفصل 3 - هيئة التدريس

أنظمة إدارة 
التعلم

يجــب أن تكــون كل هــذه الصيغ التعليميــة وأدوات العمل الرقمية 
للجميــع  يمكــن  مشــترك  افتراضــي  عمــل  فضــاء  فــي  مركــزة 
الوصــول إليــه، أي نظــام إدارة التعلــم )LMS(. علــى الرغــم مــن أن 
األدوات الرقميــة المختلفــة كمــا هــو موضــح أعــاله متاحــة للجميع، 
إال أنــه يجــب مشــاركة نظــام إدارة التعلــم بيــن األســاتذة مــن نفس 

القســم أو نفــس المؤسســة. لذلــك يجــب أن تكــون موضــوع قــرار 
متضافــر بيــن أعضــاء فريــق التدريــس، كمــا تتطلــب شــراء ترخيــص 
المشــترك علــى  التعلــم  إدارة  اعتمــاد نظــام  مؤسســي. يســّهل 
المتعلميــن تدبيــر مختلــف الــدروس. تتوفــر العديــد مــن أنظمــة إدارة 

Pronote أو Canvas أو Moodle التعلــم فــي الســوق، مثــل
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https://moodle.org/
https://www.instructure.com/canvas/
https://www.index-education.com/fr/logiciel-gestion-vie-scolaire.php


3 - ممارسات جيدة
ــح وأفضــل الممارســات  ــى تمتيــن بعــض النصائ ســنعمل مــن خــالل هــذه الفقــرة عل
حســب المواصفــات المطلوبــة لــكل متدخــل علــى حــدة مــن أجــل مســاعدتكم علــى 

الوصــول إلــى تنظيــم معقلــن إلنجــاح التعلــم عــن بعــد. 

اآلباء و أولياء األمور



لفتــرة  المنــزل  ســيتعين علــى طفلكــم مواصلــة دراســته فــي 
غيــر محــددة. ال يمكــن القيــام بذلــك دون مســاعدتكم اليوميــة. 
التدريــس مهنــة معقــدة تتطلــب خبــرة. وهــذا ليــس مــا يطلــب 
منكــم! إن األمــر يتعلــق فقــط بمســاعدة طفلكــم علــى مواصلــة 

تعلمــه.

انتــم قــادرون علــى ذلــك، إليكــم بعــض النصائــح لمســاعدتكم فــي 
إنجــاح التعليــم عــن بعــد مــع طفلكــم، وخاصــة الصغــار.

الفصل 3 - اآلباء و أولياء األمور

مقدمة

التعليم عن بعد - دليل عملي ومجموعة نصائحالفهرس



وأنشــطة  لحظــات  لمشــاركة  الوضــع  هــذا  مــن  اســتفيدوا   
عائليــة: الدردشــة، ولعــب ألعــاب الطاولــة مًعــا، واالســتماع إلــى 
الموســيقى، واالســتماع إلــى األخبــار علــى التلفازوالتعليــق عليها، 
التعليميــة  البرامــج  مــع  كعائلــة  البدنــي  النشــاط  وممارســة 
المتاحــة عبــر اإلنترنــت أوالتــي يعرضهــا األســاتذة، زيــارة المتاحــف 

االفتراضيــة ...
تذكــروا أن هــذه ليســت عطلــة، لذلــك مــن الضــروري الحفــاظ   

علــى الطقــوس المعتــادة خــالل أســبوع الفصــل العــادي .
وقــت نــوم كاٍف )12-10 ســاعة فــي الليلــة لمرحلــة الــروض و   
النــوم  ووقــت  العليــا(  للمســتويات  ســاعات   8-10 االبتدائيــة، 

المعتــاد 
نظام غذائي متوازن  

وقت تعرض للشاشة )الحاسوب، الهاتف..( مكّيف  
ممارسة الرياضة اليومية في الهواء الطلق أو في الداخل  

ــد أوقــات واضحــة جــًدا، مــن خــالل  عليكــم أن تتأكــدوا مــن تحدي  
تحديــد اللحظــات التــي تحتــاج فيهــا إلــى الخصوصيــة، واألوقــات 

للتواصــل. المخصصــة  األخــرى 
فــي الواقــع، مــن المهــم أن يشــارك الجميــع فــي بنــاء التعايــش   
خــالل هــذا الوضــع االســتتنائي. يمكنكــم أيًضــا أن تجعلــوا طفلكــم 
فاعــاًل فــي مــا ســيحدث: »مــا الــذي تقترحــه لجعــل هــذه الفتــرة 
ممتعــة؟ هــل لديــك أفــكار لألنشــطة؟ ربمــا ســيوجه تلــك الطاقــة 

نحــو شــيء مــا.
أخيــًرا، مــن الضــروري الحفــاظ علــى الروابــط مع العالــم الخارجي:   
التواصــل مــع األصدقــاء والعائلــة، عبر البريــد اإللكتروني أو الهاتف 

أو WhatsApp أو أي منصــة تبــادل تفاعلــي أخــرى.

الفصل 3 - اآلباء و أولياء األمور

 دور التواصل
وتنظيم المهام

منظــم  برنامــج  لديــه  يكــون  أن  طفلكــم  يحتــاج 
ليومــه فــي المنــزل: وقــت الراحــة ووقــت العمــل 
ووقــت القــراءة ووقــت النشــاط البدنــي واأللعــاب 

... العائليــة 
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لتحديــد  فــي طريقــة بســيطة  فكــروا   
مســاحة اللعب ومســاحة العمل بشكل 
مرئــي. لهــذا، يمكنكــم علــى ســبيل المثــال 
اســتخدام بســاط لتمييــز مســاحة اللعــب 
بإضافــة ألعــاب أو لعــب أو عناصــر مرحــة 

أخــرى.

اقترحــوا أنشــطة إبداعيــة وال تتــرددوا   
فــي اســتخدام الجــدران. كمــا هــو الحــال 
لكــم  تســمح  الدراســية،  الفصــول  فــي 
األساســية  النقــاط  بعــرض  الجــدران 
للــدروس، ولكــن أيًضــا التماريــن الناجحــة 
وأحــدث الرســومات، والجــدول الزمنــي .

لجمــع  أثــاث  قطعــة  خصصــوا   
أو  درج  أمكــن  إن  العمــل.  أدوات  كل 
صنــدوق أو حتــى صنــدوق لــكل نشــاط. 
ســتجدون هــذه األغــراض بــكل ســهولة 
إلنجــاز الواجبــات: الكتــب، الدفاتر،المــواد 
ومــا البالســتيكية  بالفنــون   المتعلقــة 

إلى ذلك.

الفصل 3 - اآلباء و أولياء األمور

تحديد فضاء 
العمل للطفل

ليــس مــن الســهل دائًمــا تعليــم طفلكــم مــن المنــزل. بالنســبة لــه، فــإن الملهيــات عديــدة. بالنســبة لكــم، يتطلــب ذلــك تحويــل غرفــة 
النــوم أو غرفــة المعيشــة إلــى مــكان ممتــع للتســلية ولعمــل بعــض التعديــالت:
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مراقبتكــم  تحــت  لطفلكــم،  األول  المحــاور  األســتاذ  يظــل   
للمتابعــة فــي المنــزل: ســيقوم بإيصــال مواقفــه إليكــم للتبــادل 

مــع اآلبــاء و/ أو المتعلميــن الذيــن يرغبــون فــي ذلــك.

 3 عــن  يزيــد  ال  مــا  المقدمــة:  والنصائــح  التعليمــات  احتــرام   
ســاعات مــن العمــل فــي اليــوم، طمأنــة طفلكــم، ال تضغطواعليــه 
باإلرهــاق، ال تحاولــوا أخــذ مــكان أســتاذته مــن خــالل الرغبــة فــي 

معالجــة أفــكار جديــدة ...

الفصل 3 - اآلباء و أولياء األمور

مواكبة الطفل 
وانخراط الكبار في 

تعلمه 

فــي المرحلــة االبتدائيــة، ســتكون مشــاركتكم فــي الواقــع ضروريــة وال غنــى عنهــا فــي المنــزل لمرافقــة طفلكــم فــي عملــه المتواصــل وفــي 
عالقتــه مــع أســاتذته. 

احتفظوا بالرابط 
وتواصلوا مع أساتذة 

طفلكم.

التعليم عن بعد - دليل عملي ومجموعة نصائحالفهرس



الفصل 3 - اآلباء و أولياء األمور

أنشطة عملية 
ونصائح لإلبتكار

تعلم لغة أجنبية باستخدام التطبيقات 
المالئمة 

)Slime( صنع الوحل

التقليدتشكيل الحيوانات بالليغو أو بالتقطيع 

الصباغة, الرسم والتلوين  بناء أحرف من عجين الملح أو عجين 
 playdough

العودة إلى ألعاب الطاولة 

لعب الكراسي الموسيقية  عرض الرسومات التي تحمل رسائل إنشاء اوريغامي في شكل الحيوانات 
إيجابية في النوافذ 

لعب واحد، اثنان، ثالثة اجمد 

مشاهدة جوالت افتراضية 
للمتاحف

ممارسة الرياضة كأسرة واحدة

تعلم مبادئ الخياطة 

إعداد الكعك/الحلوى لتذوقه/ للوجبة 
الخفيفة
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3 - ممارسات جيدة
ســنعمل مــن خــالل هــذه الفقــرة علــى تمتيــن بعــض النصائــح وأفضــل الممارســات 
حســب المواصفــات المطلوبــة لــكل متدخــل علــى حــدة مــن أجــل مســاعدتكم علــى 

ــم عــن بعــد.  ــى تنظيــم معقلــن إلنجــاح التعل الوصــول إل

التالميذ / الطلبة



 الفصل 3 - التالميذ / الطلبة 

مقدمة 

التعلــم عــن بعــد هــو تحــد كبيــر للمتعلــم. المســافة مــع األســتاذ   
تدفــع المتعلــم إلــى أن يكــون أكثــر اســتقاللية وإتقــان بيئــة تعلــم 
مختلفــة عــن الفصــول الدراســية التقليديــة. يجــب علــى المتعلــم 

أن يأخــذ دورًا أكثــر نشــاطًا فــي تحقيــق تعلمــه. 
إظهار االســتقاللية، والتحفيز، وإدارة وقته بشــكل جيد، وتحمل   
المســؤولية والتنظيــم ... هــذه كلهــا تحديــات يجــب علــى المتعلــم 
ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  ســيطورها.  التــي  والكفايــات  مواجهتهــا، 
يجــب إيــالء اهتمــام خــاص للجوانــب التقنيــة المتعلقــة بالتعلــم 
المرتبطــة بطريقــة اإلشــغال هــذه بشــكل  الســتخدام األدوات 

صحيــح.
ــة التــي تســاعد  فيمــا يلــي بعــض الطــرق والمعلومــات العملي  

علــى االســتعداد الجيــد لمواصلــة التعلــم عــن بعــد.

التعليم عن بعد - دليل عملي ومجموعة نصائحالفهرس



 الفصل 3 - التالميذ / الطلبة

تحديد فضاء 
العمل وتنظيمه 

 تتطلــب الدراســة فــي المنــزل تنظيًمــا، وخاصــة 
إنشــاء فضــاء للعمــل مناســب للتحفيــز.

األفضل هو الجلوس على مكتب حقيقي لمحاكاة 
جو الفصل الدراسي أو االمتحان، وبخاصة 

للسنوات المعنية باالختبارات الموحدة. 

إذا كان المتعلــم لديــه مســاحة غيــر مســتغلة فــي مســكنه،   
فمــن المستحســن وضــع مــكان عملــه هنــاك 

إذا كان مــن المتعــذر االســتقرار فــي غرفــة كاملــة، ينبغــي توفير   
فضــاء فــي الصالــة، علــى ســبيل المثــال، مــن أجــل تثبيــت مكتبــه 
هنــاك. ينبغــي التفكيــر فــي اتجــاه هــذا المكتــب حتــى يســتفيد مــن 
إضــاءة جيــدة بــدون ضــوء مباشــر، بعيــًدا عــن تيــارات الهــواء. 

يوصــى باســتخدام أثــاث وظيفــي وعملــي.

إفــراغ مــكان العمــل: العمــل علــى مكتــب غيــر مرتب أو مشــوش   
يمكــن أن يــؤدي بالمتعلــم إلــى عــدم التركيــز. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن 

فضــاء واضحــا الــى حــد مــا يقلــل مــن عــدم التركيــز. 
تجنــب العمــل علــى ســريره: يجــب اســتخدامه فقــط للنــوم أو   
االســترخاء، ألنــه يمكــن أن تنتــج مشــاكل النــوم أيًضــا بســبب خلــط 

مســاحة العمــل بمــكان الراحــة. 

الطريقة الصحيحة هو اختيار الغرفة حيث سيضع مكتبه: 

التعليم عن بعد - دليل عملي ومجموعة نصائحالفهرس



 الفصل 3 - التالميذ / الطلبة

تنظيم اليوم 
وتطوير 

اإلستقاللية 
التحديــات األكثــر شــيوعا فــي التعلــم عــن بعــد هــي 
والوفــاء  البرنامــج،  إنشــاء  مثــل  العمــل،  تنظيــم 
بالمواعيــد النهائيــة إلرســال الواجبــات المنزليــة... 

يقدمهــا  التــي  األدوات  إلــى  باإلضافــة 
بعــد،  عــن  التعلــم  لمواصلــة  األســاتذة 
يجــب أال يتــردد فــي اعتمــاد أدوات رقميــة 
معينــة تســمح لــه بتنظيــم وإدارة وقتــه 
بشــكل جيــد. فــي هــذا الصــدد، يســمح 
فــي  عــادًة  المدمــج  »التقويــم«،  لــك 
االجتماعــات  بتدويــن  البريــد،  صنــدوق 
عبــر اإلنترنــت، وجــداول تســليم األعمــال، 
ومــا إلــى ذلــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
قوائــم  لتدويــن  جــدا  مفيــدة   Trello أداة 
األشــياء التــي يجــب القيــام بهــا )قوائــم 

أي شــيء:  ينســى  حتــى ال  المهــام( 

فــي الواقــع إن االســتقالل الذاتــي هــو المهــارة التــي كثيــرا مــا ُتعــرَّف بوصفهــا عامــال محــددا للنجــاح فــي التعلــم عــن بعــد. حتــى 
لــو كان المتعلــم لديــه إمكانيــة الوصــول إلــى األســاتذة وأدوات التعلــم بجميــع أنواعهــا والمعلومــات إلــخ. فمــن مســؤوليته 
ضمــان تنظيــم واســتخدام مختلــف الوســائل والمــوارد المتاحــة لــه. ولكــن كيــف يصبــح المــرء مســتقاًل؟ يتجلــى االســتقالل 
الذاتــي مــن خــالل قدرتــه علــى تنظيــم وتكييــف بيئتــه وخطــوات تعلمــه واتخــاذ القرارات. لذلك مــن الممكن تطوير اســتقالليته 

مــن خــالل ممارســات معينــة تســهل التنظيــم وصنــع القــرار: 

مــن حصولــك علــى جميــع  أواًل  تأكــد 
المــواد الالزمــة، بمــا فــي ذلــك الوثائــق 
و  المقــررة  والكتــب  التعليميــة 
أخــرى  تعليميــة  أداة  وأي  النصــوص 
إلنجــاح  ضروريــة  األســتاذ  يعتبرهــا 

الــدرس. 

وضع منهجية العمل والدراسة. تخصيــص عــدد معيــن مــن الســاعات 
فــي  للدراســة  أســبوعيا،  أو  يــوم،  كل 
مــكان هــادئ وخــال مــن المشوشــات. 

إجــراء تقييــم ذاتــي لعملــه بنــاًء علــى 
بهــا. المعمــول  التصحيــح  معاييــر 

تســجيل المواعيــد النهائيــة لتســليم 
األعمــال التطبيقيــة بعناية، ومن هذه 
التواريــخ، تحــدد جــدول عمــل يســاعد 
األعمــال  وتســليم  المواظبــة  علــى 

التطبيقيــة فــي الوقــت المحــدد. 

ال تتردد في المشاركة مع المتعلمين 
فــي  المراجعــة   / للعمــل  اآلخريــن، 

كن استباقًيا مجموعــات 
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تعزيز التحفيز  
والمشاركة بشكل 

فعال 
تنقــص  أن  يمكــن  ديناميكيــة  حالــة  هــو  التحفيــز   
الحافزيــة  انخفــاض  حتميــا  يكــون  يــكاد  تزيــد.  أو 
تمــت  التــي  الصعوبــات  بعــد.  عــن  التعلــم  عنــد 
إلــى  يفتقــر  الموضــوع  أن  وحقيقــة  مصادفتهــا، 
يســير  شــيء  كل  بــأن  وإدراك  للمتعلــم،  معنــى 
علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  هــي عوامــل  كبيــرة  بســرعة 

لتحفيــز.  ا

اســتخدام أســاليب العمــل التــي تجعلــه يشــعر بفعاليــة أكبــر   
)تقنيــات الحفــظ، تدويــن المالحظــات، وإدارة الوقــت، إلــخ( 

إن تقســيم اعمالــه الطويلــة إلــى عــدة مراحــل، ثــم إلــى المهــام   
المــراد إكمالهــا وتخطيطهــا فــي اآلن نفســه يمكــن أن يســهل 
أعــاله  المذكــورة   Trello أداة  تكــون  أن  )يمكــن  أيًضــا  المهمــة 

مفيــدة جــًدا لهــذا الغــرض(.. 

واســتخدامه  إدراكــه  خــالل  مــن  بالكفــاءة  شــعوره  تغذيــة   
إيجابًيــا. والبقــاء  مســبقا  المكتســبة  المعرفــة 

ينبغــي أال ينســى المتعلــم كذلــك أن يعطــي نفســه الحــق فــي   
الخطــأ والمثابــرة وعــدم التــردد فــي طلــب المســاعدة عندمــا تكــون 

األمــور ليســت علــى مــا يــرام. 

ولكــن علــى عكــس مــا يعتقــده الكثيــرون، فمــن الممكــن إعــادة التحفيــز. للقيــام بذلــك، يجــب علــى المتعلــم تعريــف وتذكــر الهــدف الــذي 
يريــد تحقيقــه. يمكــن للمتعلــم اســتخدام تقنيــات مثــل: 

مــن المهــم أن نتذكــر أن الفهــم ال ينتقــل وال يمكــن تحقيقــه دون المشــاركة النشــطة للتلميــذ. ال تتــردد فــي طــرح    
لألســتاذ.  منتظمــة  فعــل  ردود  وإعطــاء  والتحــدث  األســئلة 
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أخالقيات العالم 
الرقمي

نظــًرا ألن التفاعــالت عبــر اإلنترنــت أصبحــت منتشــرة فــي كل 
إتقــان  التعلــم عــن بعــد، يجــب  الفتــرة مــن  مــكان خــالل هــذه 
بعــض مفاهيــم آداب التعامــل علــى اإلنترنــت Netiquette. هــي 
مــع  اإلنترنــت  عبــر  التواصــل  عنــد  الحميــدة  األخــالق  ممارســة 
اآلخريــن، ســواء عبــر البريــد اإللكترونــي أو فــي المنتديــات أو فــي 

الجماعيــة. العمــل  فضــاءات 
أواًل، مــن المستحســن الــرد علــى رســائل البريــد اإللكترونــي أو 
واســع  بريــًدا  كان  إذا  إال  إليــك،  المرســلة  األخــرى  االتصــاالت 
النطــاق أو بريــًدا غيــر مرغــوب فيــه. عــدم القيــام بذلــك هــو بمثابــة 

فشــل فــي الــرد علــى تحيــة أرســلها شــخص مــا إليــك شــخصًيا. إذا 
كنــت تعتقــد أن الــرد ســوف يســتغرق وقتــا طويــال، وكان لديــك 
أولويــات أخــرى آنيــة، قــم بالــرد بســرعة علــى المتصــل إلعالمــه بأنك 

تلقيــت رســائله، وأنــك ســوف تعــود إليــه فــي أجــل، ثــم افعــل.. 
تجنب الكتابة بحروف كبيرة، مادام أن ذلك يعادل الصراخ. 

من المهم أن نحيي محاورًا عند االتصال بهم ألول مرة. 
اعتــن بإمالئــك/ خطــك. تذكــر أنــك فــي ســياق رســمي، وهــو ســياق 

التعلــم عــن بعــد. 
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 باختصــار، تتنــوع تنســيقات هــذه األدوات وأغراضهــا وســيمكن تطبيــق نصائــح الدليــل مــن التطــور التدريجــي فــي إتقــان 
اســتخدامها مــع مــرور الوقــت. بشــكل عــام تنطــوي هــذه األدوات علــى اســتخدام بديهــي ولكــن إذا لــزم األمــر، يمكــن اقتــراح 

تكوينــات عبــر اإلنترنــت فــي شــكل دورات قصيــرة أو MOOC )دورة إلكترونيــة مفتوحــة حاشــدة( لفائــدة المتعلميــن.

مكنــت االســتمرارية التربويــة، خــالل فتــرة الحجــر الصحــي، مــن 
تعلــم طــرق اســتخدام التقنيــات البيداغوجيــة الجديــدة وبوتيــرة 
ســريعة. وهــي فرصــة لتبنــي هــذه التقنيــات وإدماجهــا بشــكل 
نهائــي. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تكــون األدوات التــي تــم 
إتقانهــا اآلن ذات فائــدة كبيــرة للتجريــب فــي مبــادئ التدريــس 
لهــذه  وفًقــا  المعكوســة.  البيداغوجيــا  نــوع  مــن  المختلــط، 
الــدروس  بمحتــوى  درايــة  علــى  الطالــب  يصبــح  الممارســة، 

خاتمة 
ــح  ــد مــن النصائ ــم العدي ــم تقدي ــل، ت فــي هــذا الدلي
واألدوات الرقميــة التــي مــن شــأنها أن تســهل اآلن 
تجربــة التدريــس عــن بعــد. بعــض هــذه األدوات 
فتــرة  خــالل  خاصــة  اإلنترنــت  علــى  مجاًنــا  متــاح 
الحجــر الصحــي. البعــض اآلخــر عبــارة عــن تطبيقات 
التشــغيل  نظامــي  علــى  مدفوعــة  أو  مجانيــة 
األدوات مجانيــة  تكــون  مــا  غالًبــا   .Ios و   Android
تجريبيــة،  فتــرة  خــالل  أو  األساســي  شــكلها  فــي 
االحتفــاظ  فــي  الحــق  علــى  رســوًما  ُتفــرض  ثــم 
أخرى.لبعــض  وظائــف  إضافــة  أو  باســتخدامها 
أكثــر  عــن تطبيقــات مدفوعــة ألنهــا  اآلخــر عبــارة 
ــًدا وتتطلــب شــراء ترخيــص مؤسســي مثــل  تعقي
 ..)LMS( التعلمــات  تدبيــر  أنظمــة  و   Office 365

المقــررة عــن بعــد بشــكل غيــر متزامــن، ويســتطيع تطبيقــه فــي 
الفصــل، تحــت إشــراف األســتاذ.

مجموعــة  تجريــب  خــالل  مــن  لإلبــداع،  مجــال  فهنالــك  وبالتالــي 
متنوعــة مــن الصيــغ التعلميــة واألدوات الرقميــة، ممــا ســيجعل 
التعليــم عــن بعــد تجربــة إغناء ال تنســى المتعلم وكذلك األســاتذة 

ــاء. ــاء أو األولي واآلب

التعليم عن بعد - دليل عملي ومجموعة نصائحالفهرس

https://www.edx.org/
https://fr.coursera.org/
https://www.linkedin.com/learning
https://dll.um6p.ma/
https://apps.apple.com/fr/app/itunes-u/id490217893#see-all/reviews
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الكتابة وتجميع المحتوى :
وحدة التواصل - مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط 

اإلضافات، المراجعة والتصحيح :
معهد علوم التربية - جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية

تصميم وإعداد :
COMM’S OFFICE جامعة محمد السادس متعددة التخصصات - مكتب التواصل
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مؤسسة 
المجمع الشريف 

للفوسفاط

للفوســفاط  الشــريف  المجمــع  مؤسســة  مؤسســة  تعتبــر 
فاعــال ملتزمــا بمبــادئ وأســس التنميــة البشــرية المســتدامة 
و  الدولــي.  و  الوطنــي  الصعيديــن  علــى  العامــة  المنفعــة  و 
المتكاملــة  العامــة  المصلحــة  مبــادرات  المؤسســة  تدعــم 
الشــامل،  واالقتصــادي  االجتماعــي  التقــدم  فــي  تســاهم  التــي 
وتطويــر المهــارات ونشــر المعرفــة. و تتبنــى مؤسســة المجمــع 
نهــج  مــرن، يعتمــد علــى  نمــوذج عمــل  للفوســفاط  الشــريف 
الــذكاء الجماعــي و التأثيــر االجتماعــي، بهــدف المســاهمة فــي 
وال  االمتيــاز،  أدوات  بأفضــل  تتمتــع  تعزيــز منظومــة معرفيــة 
ســيما مــن خــالل دعــم التعليــم والبحــث واالبتــكار. كمــا تنفــذ 

المؤسســة مشــاريعا تدمــج أولويــات الســكان ومجــاالت العمــل 
وفًقــا لمنهــج االبتــكار االجتماعــي، كمــا تضمــن تعزيــز القــدرات 
العمليــة ألصحــاب المصلحــة لتحفيــز خلــق وإدامــة قيــم مشــتركة.

المجمــع  مؤسســة  تفخــر  الخاصــة،  مبادراتهــا  إلــى  باإلضافــة   
الســادس  محمــد  جامعــة  بدعــم  أيًضــا  للفوســفاط  الشــريف 
متعــددة التخصصــات التقنيــة، وثانويــة التميــز بــن جريــر، باإلضافــة 

 .MASciR مؤسســة  إلــى 

ocpfoundation.org : لمزيد من المعلومات

التعليم عن بعد - دليل عملي ومجموعة نصائحالفهرس

http://www.ocpfoundation.org/
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جامعة محمد 
السادس متعددة 
التخصصات التقنية

معهد علوم التربية

تقــع جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات التقنيــة 
ــر. وتطمــح الجامعــة إلــى  فــي قلــب المدينــة الخضــراء بابــن جري
أن تصبــح مؤسســة عالميــة رائــدة فــي مجــال البحــث واالبتــكار. 
والتميــز  المتقــدم  للتدريــب  اســتثنائية  بيئــة  الجامعــة  وتوفــر 
دوليــة  ابتــكار  المغــرب منصــة  إلــى جعــل  وتهــدف  األكاديمــي، 
ــة،  ــا الرئيســية فــي القــارة األفريقي ــات والقضاي لمواجهــة التحدي
مثــل التعليــم. كمــا تطــور الجامعــة شــراكات قويــة مــع جامعــات 
عالميــة وعاليــة المســتوى، مــن أجــل تعزيــز القيــادة والتكويــن 

فــي مجــاالت البحــوث المركــزة.

 كمــا يهــدف هــذا الحــرم الجامعــي إلــى أن يصبــح جســرا حقيقًيا بين 
المغــرب وأفريقيــا والعالــم مــن خــالل المســاهمة فــي تدريــب جيــل 
جديــد مــن الباحثيــن ورجــال األعمــال والقــادة المغاربــة واألفارقــة. 
كمــا تلتــزم جامعــة محمد الســادس متعــددة التخصصــات التقنية 

بوضــع المغــرب فــي طليعــة تقنيــات العلــوم.

www.um6p.ma : لمزيد من المعلومات

التعليم عن بعد - دليل عملي ومجموعة نصائحالفهرس

http://www.um6p.ma/


6 - المراجع



المراجع :

بنك شخصي لألدوات التعليمية التكنو بيداغوجية لستيفاني لوبالن  >
Guide formation distance  >

refad.cdeacf.ca  >
Enseignement a distance Guide pratique  >

Guide apprentissage distance  >
La netiquette qu’est ce que c’est  >

Teach from home  >
A quick-start Guide to Distance learning  >

Learning management system  >

التعليم عن بعد - دليل عملي ومجموعة نصائحالفهرس

http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid%3D1MCZL84NQ-1QTT971-18L/guide_formation_distance
http://refad.cdeacf.ca/
https://apop.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/La-Fabrique-APOP_Enseignement-%C3%A0-distance_Guide-pratique.pdf
https://www.fadio.net/wp-content/uploads/2018/04/GuideapprentissagedistanceSEC.couv_.pdf
https://ciel.unige.ch/2016/03/la-netiquette-quest-ce-que-cest/
https://teachfromhome.google/intl/fr/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ8pA74bKtZAiGxyOBEVLPmqLCEeLzM3H_ExvN73nvIZW8t5JgQpxRyIhwWdjtXeV7BcMi-vfXLybcx/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://fr.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
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هيأة التدريس - اآلباء و أولياء األمور - التالميذ / الطلبة
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