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:أهداف الدليل  

بمختلف الشعب  من خاللهم تالميذ مرحلة التعليم الثانوي ليم الثانوي العام والتكنولوجي و أساتذة التع هذا الدليليستهدف   

 :إلى ويهدف

  الوطنية،تبنتها وزارة التربية  والتعلم التيتنويع مصادر التعليم 

  الوسائط         البيداغوجية حضوريا في قاعة الدرس و عن بعد باستغالل  وأساليب املمارساتتدعيم ألاساتذة بمنهجية 

 للمتعلم،و تطبيقات رقمية التي من شأنها أن تعزز التعلم الذاتي  تعليمية منصات املختلفة من

 الدراس ي املتاحير ألانجع للزمن توجيهات لكيفية التسي تقديم. 

  ية الراهنة.استمرارية بيداغوجية في ظل ألازمة الصحضمان 
 

 الهجين:مفهوم التعلم 

 مباشراالتواصل  أين يكون  الذي يتم في قاعة الدرس وجها لوجه الحضوري التقليدي بين التعليم التعليم يمزجنموذج من  هو

الرقمية، والدعائم  كاملنصات التعليمية، التطبيقاتيستعمل وسائط متنوعة،  بعد الذيوالتعليم عن  بين املعلم واملتعلم

يهدف التعلم  ،غير متزامن ألاقران أوبشكل متزامن مع حضور املعلم و/أو  باستخدام الانترنيت املختلفة، ويكون إلكترونيا

 واملكاني.العائق الزمني  للتغلب علىفي زمن التعلم  مرونة وتوفير، الهجين إلى استدامة التعليم

:مفهوم التعليم عن بعد  

املدرسة أو قاعة الدرس دون وجود مادي للمعلم، يتجاوز حدود الزمان واملكان، مثل التعلم هو تعليم يتلقاه املتعلم خارج  

كما يمكن أن ينفذ من  ،التطبيقات إلالكترونية املتنوعة التعليمية أوباستعمال املنصات  التلفزة، إلانترنيت عبر إلاذاعة،

يسلم للمتعلمين  وو التوثيق الذي يعده املعلمون ،التمارين ،املنزلية  خالل الواجباتأو من  للدارسةخالل قاعات افتراضية 

 التعليم الذاتي للمتعلم.نموذج يعزز هذا الأو أي تطبيق آخر،  البريد الالكترونيمباشرة أو بصورة غير مباشرة عبر 

 منها: التعليم عن بعد من خالل جملة من الوسائط الرقمية وغير الرقمية يتجسد بعد:أدوات التعليم عن 

 للدروس دقيقة ملخصات  وتتكفل بتقديموالتي تبث في أوقات محددة  " املعرفة"تلفزيونيةالتعليمية القناة ال

 .حولهاتطبيقات و 

 مفصلة  تقدم دروس وافية، ،عن بعد والتكوين قنوات تعليمية في اليوتيوب على منصة الديوان الوطني للتعليم

 أي وقت. في املتعلمون متابعة مختلف هذه املوارديستطيع  تمارينحسب التدرجات السنوية و دقيقة و 

 أخرى للتواصل والتفاعل مع ، و لبناء التعلماتأخرى  ،متنوعة مختلفة الوظائف، بعضها للتقويم تطبيقات رقمية

 (1)امللحق التالميذ.

 تصميم بيئة التعلم الهجين

في بيئة التعلم وسائط  الرقمية وغير الرقمية للتعلم  عن بعد اللتوظيف من طرف املعلم الجيد التحضير والتخطيط  -

، التواصل و التفاعل مع قويمتتطبيق من التطبيقات املستعملة ) بناء التعلمات، ال تحديد وظيفة كلبالهجين 

 ، من طرف املعلمين واملتعلمين (وكيفية استخدامهالتالميذ
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و تكييفها مع هذا النمط من التعليم  التي تتم حضوريا وتلك التي تتم عن بعد، التعلمات يضبطتسطير برنامج عمل  -

 ،) الحضوري وعن بعد(التعليم يضح كيفية تمفصل التعلمات وفق نمطكما يو 

لحسابات و التالميذ امتالك ألاساتذة يشترط التعلم عن بعد الذي يستعمل الوسائط الرقمية ) التعليم إلالكتروني (  -

 ينبغي على ألاساتذة السهر على فتحها لهم أو حثهم على فتحها،لذا  رقمية،

من خالل بدء برنامج التعليم الهجين  عن بعدالتعليم  وسائط على استخدام تهم اوقدر  التحقق من مهارات املتعلمين  -

و و كيفية تنفيذه   بجلسة عامة تجمع بين املعلم و املتعلمين وجها لوجه يتم فيها توضيح أهداف التعلم الهجين

في ضمان استمرار العملية التعلمية / حسس التالميذ  بأهمية التعلم عن بعد كما يالتطبيقات املستعملة فيه 

إجراء محاكاة للتعلم عن بعد باستعمال  ينبغي على املعلم  حيث ،التعليمية و ضرورة اعتماده في كل الظروف

  ،ما يسمح بتحكم التالميذ في استخدامها وشرح أهداف كل منها، املختلفة  الوسائط

  ،بطاقات نشاط املتعلميمكن لألساتذة تصميم   -
 
لألساتذة الدعم الفعال تقدم  أن يمكنها  عن بعد، وحضوريا  وظفت

 ،قتصاد في الجهد والوقتكما تسمح باال في بناء التعلمات والتالميذ 

 على دفتر النصوص. ،حضوريا أو عن بعد ،تسجيل ألاعمال املنجزةينبغي  -

 

 تنبيه:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينبغي على ألاستاذ أن يوضح للمتعلم أن فترة الفراغ الناتجة عن التمدرس التناوبي ليست فترة 

ذاتيا ، و دعم  التعلم الحضوري كما   للراحة و إنما هي فترة عليه استغاللها الستمرار بناء تعلماته

يتعين على ألاستاذ تصميم برنامج عمل أسبوعي يحدد النشاطات التي يجب على املتعلم تنفيذها عن 

 بعد و ضبط آليات املتابعة واملراقبة.
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   تعلمية باستعمال التعلم الهجينتعليمية /استراتيجيات بناء حصص 

 هجينالتعلم السيرورة العملية التعليمية /التعلمية باعتماد 

 التقويم التشخيص ي
 عند املتعلم املوارد املعرفية و املنهجية املفقودة أو املتراجعةتحدد   خاللهو  يتم تقويم مكتسبات املتعلم حضوريا

 .تعلمات املرحلة التاليةها لبناء إيالء ألاولوية ألهم املوارد التي يحتاج املتعلم التحكم في يجب،

طرح و تبني 

املشكل و 

وضع 

 الفرضيات

 حضوريا

 من خالل وضعية مشكلة ذات داللة تندرج ضمن سياق 

 طرح املشكل،ي -

 الفرضيات لحل املشكل،  تقترح -

حدد املهمات املؤدية إلى الحل. -
 
 ت

بناء و 

إرساء 

 التعلمات

 حضوريا

 كل مهمة،تحديد  نشاطات  البحث والتقص ي التي تؤطرها  -

 تحديد السندات والدعائم الضرورية،  -

 ضبط التعليمات،   -

، التعليمات وتسليمها للمتعلمين قبل للحل الضرورية السنداتيمكن تصميم بطاقات نشاط املتعلم، تتضمن  -

 ،الحصة

منتوجهم ليناقش ، قبل الحصة استغالل السندات والدعائم من طرف املتعلمين  و إلاجابة على التعليمات  -

 ، حضوريا

 معالجة النقائص، -

 املصادقة الجماعية على الحل وتسجيله، -

 .( كلما سمحت الفرصة بذلكTICالاستعانة بتقنيات إلاعالم والاتصال ) -

 عن بعد

يصمم ألاستاذ  بطاقات نشاط املتعلم  يستغل املتعلم السندات املوجودة فيها و يجيب على  : الحالة ألاولى

ــــ  :  ــ  التعليمات باالستعانة بــ

 الفيديوهات التعليمية التي يبثها الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ، -

 ونية املعرفة،وسائط غير الرقمية مثل الحصص التعليمية التي تبث على القناة التلفزي -

 مراجع مختلفة مثل الكتاب املدرس ي أو أي توثيق آخر يسلم للمتعلم.  -

أو  تعلمية باستعمال أحد الوسائط الرقمية مثل  تطبيق كالس رووم/تصميم حصص تعليمية  : الحالة الثانية  

أي تطبيق آخر. يقدم فيها املعلم  دعائم  وسندات  )الفالشات، الفيديوهات، الصور، النصوص. ..( يشاركها مع 

ن ككما يم املتعلمين  كما تتضمن تعليمات فيستغل املتعلم الدعائم املقدمة لإلجابة على التعليمات وبناء تعلماته.

  .باإلجابة عن التعليمات وبناء التعلماتتسمح له أن يكلف املتعلم بالبحث ذاتيا عن املعلومة التي 

( أو أي meet)   أو ميت (zoomمع التالميذ باستغالل الزووم )بناء التعلمات عن طريق التواصل  الحالة الثالثة:

برمجة الحصة،  تحديد توقيتها، موضوعها أهدافها، و  يتطلب ،تطبيق آخر يسمح بالتحاضر املرئي عن بعد

يشرح  املعلم الدرس بشكل تفاعلي ال إلقائي   الافتراضيةيذ املعنيين بها، ثم أثناء الحصة التعلمية مجموعة التالم

 يسأل التالميذ و يجيب عن أسئلتهم.

 :يمكن استغالل خالل هذه الحصص

مة بطاقات نشاط املتعلم   -
ّ
 ر ، ترتبط بالتعلمات الي تم ضبطها و املقر للمتعلميناملصممة مسبقا و املسل

 ،إنجازها عن بعد

 الكتاب املدرس ي -

واملتضمنة الدعائم و التعليمات  املرتبطة بالتعلمات املقررة إنجازها   power point شرائح مصممة ببرنامج  -

مة عن بعد ،
ّ
 للمتعلمين.مسبقا و املسل
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ــــــويم  التقـــــــــــــ

ما يبث من  من حوصلة للدروس وتطبيقات وكذا املتابعة و الاستفادة مما يبث على القناة التلفزيونية املعرفة -

 تمارين على املنصة التعليمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد،

إما مباشرة أو عبر ، تقديمها للمتعلمين اعتماد التقويمات املوجودة في الكتب املدرسية أو  هادفة بناء تقويمات -

متابعة ومراقبة منتوج املتعلمين   وتقديم التوجيهات فيما يخص  ، تكليفهم بحلها ، الحساب إلالكتروني لكل منهم

 ،إلالكتروني همريدبعبر أو سواء حضوريا  الواردة فيه ألاخطاء

يعيد إرسال إرسالها للمتعلمين،   ووم : إنشاء  قسم  للواجبات والفروض، بناء تمارين واستغالل تطبيق كالس ر  -

 املتعلم الواجب املنجز ليصححه املعلم  ويقدم التوجيهات و التغذية الراجعة. 

 استغالل تطبيق غوغل فورم : تقويم املوارد التي تم إرساءها من خالل تصميم  تمارين ترسل   للمتعلمين -

أو  ،حيحةتتضمن أسئلة من أنماط مختلفة )الاختيار من متعدد، إلاجابات القصيرة ...( ترفق باإلجابات الص

 بشبكة التصحيح التي تسمح للمتعلم بتقويم أدائه ذاتيا، 

يرسل الحل ثم يعالجها لتقدم للمتعلم  خالل  التقويم املرحلي للكفاءة  يمكن اقتراح  وضعيات مركبة  لإلدماج  -

 تصحح الوضعية بعد ذلك جماعيا باستعمال تطبيق الزووم أو تطبيق آخر يسمح بالتواصل ،للمعلم ليصححه 

أو عن بعد باستعمال إحدى  ،املرئي.كما يمكن تقديم وضعيات بسيطة  يعالجها املتعلم ذاتيا ثم تصحح حضوريا

 تطبيقات التواصل.

    النموذجية عبر البريد إلالكتروني للتالميذ تصحيحاتاللتسهيل تصحيح  الفروض و الاختبارات يمكن إرسال  -

وتقدم لدى املتعلمين تعالج النقائص وألاخطاء الشائعة ،ثم أو تسلم نسخ ورقية منها  مباشرة للمتعلمين ) إلايميل( 

 .حضوريا    التوجيهات في شأنها

بعض التعلمات الواردة في املناهج التعليمية ضرورية لبناء الكفاءة و لكن غير ضرورية للمستوى ألاعلى  تبرمج  -

 قدمها للمعلم ملراقبتها .و ي مشاريع ينجزها املتعلم، هذه التعلمات في شكل أبحاث أو
 

  تتضمن السندات يجب أن  يمكن للمعلم أن يصمم بطاقات نشاط املتعلم و التي وبالنسبة للنشاطات  رساء إلا بناء و الأثناء

تعليمات يؤول استغالل هذه  وخرائط، ...(  الضرورية للحل) نصوص، رسومات تخطيطية ، نتائج تجريبية، صور ،والدعائم 

ستخدمها حضوريا ما يسمح باقتصاد للمتعلم ال  تقدم  من طرف املتعلم إلى بناء التعلمات،الدعائم وإلاجابة على التعليمات 

تتم مراقبة منتوج   وخارج  القسم في إطار التعلم الذاتي أو تحضير الدروس،  يمكن استغاللها كما الوقت والجهد ، 

 .  جماعيا عليه و يصادقضوريا، يثرى املتعلمين  ح

   يمكن  تعويض بطاقات نشاط املتعلم بسندات مناسبة من الكتاب املدرس ي،  أو  وسائط و مراجع أخرى يراها ألاستاذ

  وإثراءتتم مراقبة منتوج  التالميذ حضوريا،   ثم مناسبة، تقدم  التعليمات حول السندات للمتعلم ويكلف بانجازها عن بعد

 عليها. املصادقةالتعلمات التي  تم بنائها و 

 

 

 

 

 

الوثيق  فيما بينهم  تحت إشراف ألاستاذ منسق املادة أو  على أساتذة كل مادة في كل  مؤسسة تعليمية التنسيق

ملعالجة الصعوبات التي يواجهها ألاساتذة في سيرورة ، أستاذ مكون من خالل  تفعيل الندوات التربوية  الداخلية

تحضير الحصص التعليمية /التعلمية  ) حضوريا و عن بعد ( ،التعاون وتبادل ،  ة البيداغوجيةالعملي

 الخبرات فيما يخص استخدام الوسائط الرقمية و تطبيقات التعلم عن بعد في عملية التعليم و التعلم.
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 بعض التطبيقات التي يمكن استعمالها في التعليم عن بعد  () امللحق
 

تستخدم   مساعدة  املعلمين، املتعلمين، وألاولياء  على تيسير عملية التعليم والتعلمها الغاية منتطبيقات مجانية، هي      

الهواتف الذكية ،ألواح إلكترونية  وتحتاج إلى ربط بشبكة مختلف هذه  تطبيقات التعليم عن بعد بواسطة الحاسوب ، 

 الانترنيت.

 ،كيفية تحميل، تثبيت  توضحالتي  و   جب الاستعانة بأحد الفيديوهات املنتشرة على الانترنيتاستخدامها ي لتحكم في كيفيةل

 التطبيقات .هذه و استخدام مختلف 
 

 مزايا استخدامه التطبيق

 
 
 
 
 
 
 
 

 https://classroom.google.com/u/0/h 

  طبيقات تسمح بــــــــ :ت

 ،و ألاولياء مع التالميذ   املعلم تواصل -

 بناء مواضيع للتقويم  باستعمال أنماط مختلفة من ألاسئلة  -

 ال أو صحيح أو خطأ،إلاجابة بنعم أم  إجابات قصيرة، متعدد،) الاختيار من  

 إجابات طويلة....(، 

الذاتي أو بناء شبكة معايير  قديم إجابات تسمح للمتعلم بالتقويمت -

 للتصحيح.

 ،املتعلمين أداءواملالحظات حول  تقديم التغذية الراجعة -

 ،برمجة عمل التالميذ) تاريخ تقديم الواجبات وتاريخ تسليمه ( -

 فيديوهات، روابط، صور،رفع ملفات من أنواع مختلفة وثائق،    -

 التالميذ،فالشات ومشاركتها مع 

باستعمال سجل  ن والتالميذوضع التعليقات من طرف املعلمي -

 ،التعليقات

 املنزلي،تنظيم املوارد بتصنيفها وحفظها في صفحة الواجب  -

في  في تقديم الدروس أو التقويم املتعاونينن علميامل إدارة أولياء ألامور و -

 .املشاركينصفحة 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/u/0/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

بمثابة الاجتماعي للتواصل آمنة شبكة للتعلم إلالكتروني و  منصة -

 تمكن من:تربوي  فيسبوك تعليمي

وآمن يخلق  ريد،، فو ألاولياء بنظام قوي  نتزود املعلمين، و املتعلمي -

 فضاءات تفاعلية للتعليم والتعلم ،

 فيديوهات، روابط، صور،أنواع مختلفة وثائق،  منوملفات  دعائمرفع    -

 التالميذ،فالشات ومشاركتها مع 

 معينة،فتح مجاالت للمناقشة حول مواضيع  -

https://classroom.google.com/u/0/h
https://docs.google.com/forms/u/0/
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https://moodle.org/ 

 .يوفر بيئة افتراضية للتعليم والتعلم -

 ،سهل الاستعمال  -

تصحيحيها ومتابعة تطور ثم تقويم املتعلمين بواسطة فروض وواجبات،  -

 أدائهم

 

https://zoom.us/ 

يمكن من خاللها تنشيط  مجانية ) في حدود معينة ( تطبيقات رقمية  -

باستعمال حاسوب أو  درس ) املعلم( أو الالتحاق بالدرس ) متعلم(

 ،أو ألواح إلكترونية ذكيهاتف 

( تجمع افتراضيةبخلق بيئة تعليمية رقمية ) الافتراض يفّعل التعليم ت -

الحضورية الحقيقة املعلم و مجموعة من املتعلمون، تشبه الحصص 

 .تمكن املعلم من الاتصال والتواصل مع التالميذ

يمكن للجميع املشاركة  والتفاعل إما مباشرة بطلب الكلمة أو التعليق  -

 كتابيا.

بريد إلكتروني )إيميل( أو حساب على ال يحتاج استخدام  الزووم إال ل 

 .وتحميل للتطبيق على ألانترنيت الفايسبوك

 
https://meet.google.com/ 

 ....Messenger,  blackboard,   teacherkit، إدراك مثلأخرى تطبيقات عديدة  كما توجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM 

https://new.edmodo.com/
https://moodle.org/
https://zoom.us/
https://meet.google.com/

