
 

 للوحات اللمسية في الممارسات الصفية تنظيم دورة تكوينية حول االستعمال التقني والبيداغوجي
 

 إطار في ، GENIE مشروع مديرية ظمتن

دجنبر  13يوم  ،Samsung Smart School مشروع

 ، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط،8132

داغوجي االستعمال التقني والبي"تكوينية حول دورة 

 ".للوحات اللمسية في الممارسات الصفية

 تهذه الدورة التكوينية، منسقا د مناستفا

مؤسسة للتعليم  311 التابعة لـومنسقو الفرق التربوية 

مشاريعها التربوية في  القروي المنتقاةاالبتدائي بالوسط 

واالتصاالت من طرف  مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات

 قييم المشاريع التربوية وانتقاءلجنة مختصة، قامت بت

مؤسسة  311أجودها وفق معايير محددة، من أصل 

 .اقترحتها األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

 وشركة الوزارة بين للتعاون ثمرة ويعدّ المشروع 

Samsung تجديد العمل التربوي من من خالله يروم و

خالل إدماج اللوحات اللمسية في العملية 

كما ستستفيد  .التعلمية داخل الفصل الدراسي/ميةالتعلي

كل مؤسسة، في إطار هذا المشروع، من حقيبة تعليمية 

لوحة إلكترونية للتلميذات والتالميذ وأخرى  31تضم 

لوحة لالستعانة بها في  3111لألساتذة، بما مجموعه 

وتجدر  .التعليمية إدماج الموارد الرقمية في العملية

مشروع الذي مكن، إلى حدود اليوم، اإلشارة أن هذا ال
 االستفادة من من مؤسسة ابتدائية بالوسط القروي 811

 :يهدف إلى لوحة لمسية 8011حقائب تعليمية تضم 
استهداف بمن العتاد المعلومياتي  االستفادةدمقرطة  -

 المجال القروي؛

 

 
 

   

تنويع أشكال العدة الديداكتيكية الضامن لإلدماج األمثل  

واالتصاالت في العملية لتكنولوجيا المعلومات 

 ؛التعليمية

 توفير المزيد من البرانم والموارد الرقمية التربوية؛ -

ترسيخ ثقافة التكوين والتكوين المستمر في مجال  -

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

 ة؛ إغناء الممارسات الجيد -

باالستغالالت التربوية  االرتقاءالمساهمة في  -

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 

حفز األساتذة المدمجين لتكنولوجيا المعلومات  -

 .واالتصاالت في الحقل التربوي

   وقد تم التطرق خالل هذه الدورة عبر ورشتين 

 :لمحورين أساسيين

 تعمال يهم الجانب التقني الخاص باس : ولاألمحور ال

حقيبة اللوحات اللمسية، حيث استفاد الحاضرون من 

الذي يمكن  Edutabتكوين معمق في برنام 

مع المتعلمات  من التفاعل والتواصل( ة)ستا األ

والمتعلمين من خالل تتبع ومراقبة نشاطاتهم على 

التي  Webeeكما تم تقديم منصة . اللوحات اللمسية

 .تعرض مستجدات البرنام

 تناول الجانب البيداغوجي  : ثانيالمحور لا

للمشروع، حيث تم عرض تقييم مرحلي لمشروع 

وتقاسم ( أشهر 1حصيلة )اللوحات اللمسية 

التجارب الناجحة ومناقشة مختلف اإلكراهات 

  المطروحة
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