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 رقمنة المنهاج الدراسي

 من التصور البيداغوجي إلى اإلنتاج الرقمي

   تربويهو مشروع 

 البيداغوجي والتكنولوجي  التجديديندرج في سياق 
 للتعليم والتعلم في المدرسة البتدائية المغربية، 

ل )في المجال البيداغوجي والديدك تيكي  التوجهات الرسميةيستحضر من جهة  من خال
ولى للتعليم البتدائي

أ
ربع ال

أ
 (  المنهاج المنقح للسنوات ال

 .الدراسيةرقمنة المناهج إمكانات المستقبل في مجال من جهة ثانية على وينفتح 

 مشروع رقمنة المنهاج؟
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 رقمنة المنهاج الدراسي

 من التصور البيداغوجي إلى اإلنتاج الرقمي

 مشروع رقمنة المنهاج؟
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 متكاملة بيداغوجية ورقمية عدة إنتاج 
 مكونات البرامج الدراسيةجميع في تدريس قابلة للتوظيف 

 المنهاج المنقحوفق  



هداف الكبرى للمشروع
أ

 ال

 ،ولوج عالم التدريس الرقمي من بوابة البحث والتجديد البيداغوجي 
 .وليس من عوالم التقنية والبرانم فحسب

 التفريد والتعلم الذاتي إمكانات ضمان طرق أكثر إنصافا في التعلم عبر
 .التفاعلي/والتعلم التعاوني

في الحياة الرقمية، ( ات)الرفع من مستوى انخراط األساتذة واملتعلمين 
 (.ات)وتوظيفها في الرفع من الكفايات األساسية للمتعلمين

 رقمنة المنهاج الدراسي
 من التصور البيداغوجي إلى اإلنتاج الرقمي
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على التطوير والتجديد في أشكال املمارسة التدريسية؛ ( ة)إقدار األستاذ 
 عبر توظيف محتويات جديدة في التدريس بأساليب وتقنيات متجددة؛

املقرر /السعي لبناء مقاربة تدريسية تتجاوز مستوى استهالك البرنامج 
 ؛(ة)إلى بناء الكفايات املطلوبة لدى املتعلم

 رقمنة المنهاج الدراسي
 من التصور البيداغوجي إلى اإلنتاج الرقمي

هداف الكبرى للمشروع
أ

 ال
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 رقمنة المنهاج الدراسي
 من التصور البيداغوجي إلى اإلنتاج الرقمي

 المرجعي البيداغوجي الديدكتيكي التكنولوجي

2030 - 2015الرؤية االستراتيجية   
 املنهاج املنقح للسنوات األربع األولى للتعليم االبتدائي، 

اختيار قطب الرياضيات والعلوم كمنطلق لعمل 
 .املشروع خالل هذه السنة

:يتأسس هذا املشروع في إطار أربعة مستويات  

 تجريب املقاربات البيداغوجية الحديثة 

( بروسو)اعتماد نظرية الوضعيات   
 في درس الرياضيات

القرائية في اللغة العربية/ مبدأ الوحدات في اللغات   

 نهج التقص ي وحل املشكالت في العلوم 

تقليص زمن التعليم مقابل رفع زمن التعلم وتخفيف التبعية 
 للكتاب املدرس ي 

 املشروع فوق مستوى اإلدماج الجزئي ملوارد رقمية في الحصة
 ودون مستوى الكتاب الرقمي التفاعلي من جهة

 إنتاج تصور رقمي كامل للحصة 

(ة)واملتعلم( ة)إعداد سيناريوهات بيداغوجية لنشاط األستاذ  

 :الموجهات التربوية للمشروع
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 رقمنة المنهاج الدراسي
 من التصور البيداغوجي إلى اإلنتاج الرقمي

ستاذ بدرايات بسيطة في  قاعة دراسية
أ

ا
  TICEمجال 

 متعلمون ومتعلمات

 حاسوب
 سبورة بيضاء جهاز العرض

 إمكانات إنجاز المشروع
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لرقمنة المنهاج الدراسيصيرورة عمل الفريق اإلقليمي   

قطب الرياضيات والعلوم –املحطة األولى   
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 أعضاء الفريق اإلقليمي لرقمنة املنهاج

أساتذة ممارسين 8 أستاذ مصاحب مفتش تربوي   

أساتذة 3من بينهم   
أعضاء املنسقية اإلقليمية لبرنامج جيني 

 قلعة السراغنة

أطر تربوية  10  
قطب الرياضيات والعلوم –املحطة األولى   
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اإلنتاجما قبل  اإلنتاج اإلنتاجما بعد    

 صيرورة عمل الفريق اإلقليمي لرقمنة املنهاج

 تكوين داخلي

توحيد التصور حول املشروع 
عروض نظرية: 
 املفاهيم الرياضياتية        •
 الوضعية املشكلة        •
 ديداكتيك الرياضيات        •
 السيناريو البيداغوجي     •
•        ...... 

 اإلنتاج
 البيداغوجي

 اإلنتاج
 الرقمي

 التجريب

 داخلي

 خارجي

 مجرب= مؤلف 
 1تغذية راجعة 

 مجرب= ممارس 
 2تغذية راجعة 
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 اإلنتاج

 صيرورة عمل الفريق اإلقليمي لرقمنة املنهاج

اإلنتاجما قبل   

 تكوين داخلي

توحيد التصور حول املشروع 
عروض نظرية: 
 املفاهيم الرياضياتية        •
 الوضعية املشكلة        •
 ديداكتيك الرياضيات        •
 السيناريو البيداغوجي     •
•        ...... 

 اإلنتاج
 البيداغوجي

 اإلنتاج
 الرقمي

اإلنتاجما بعد   

 التجريب

 داخلي

 خارجي

 مجرب= مؤلف 
 1تغذية راجعة 

 مجرب= ممارس 
 2تغذية راجعة 

توزيع الدروس 
 بين المؤلفين

إنتاج سيناريو 
 بيداغوجي

وفق مقاربة شمولية  
 لبناء املفهوم الرياضياتي

 مصادقة أولية
تعديل 

 السيناريو
باعتماد مدخل 

 الوضعيات

ضمن اجتماع 
 حضوري

وفق مالحظات 
 املصادقة األولية

قبل اإلنتاج 
 الرقمي

 مصادقة ثانية

 عرض املنتوج

 مصادقة أولية

 التعديل الرقمي

 املصادقة النهائية

 التجريب

 قبل التجريب
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 رقمنة المنهاج الدراسي
 من التصور البيداغوجي إلى اإلنتاج الرقمي

 نماذج من إنتاجات المشروع
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رقمنة المنهاج الدراسيالفريق اإلقليمي لمشروع   

قطب الرياضيات والعلوم –املحطة األولى   

محمد تكونس ى. ذ  

عادل ديوى . ذ  

خديجة امليالني. ذة  

نبيل باب هللا. ذ  

عبد الغني القديري . ذ  

غسان الياكدي. ذ  

حسن الشتواني. ذ  

نبيل عواد. ذ  

سومية رياض. ذة  

بنشليخةخالد . ذ  

 املديرية اإلقليمية بقلعة السراغنة

2017شتنبر  29و 28و 27الرباط  -التربويةالبيداغوجي بالمنظومة الندوة الدولية للتجديد   

 

 شكرا
لحسن انتباهكم   


