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 المصادقة على الموارد الرقمية التربوية
V@REN 2015   دورة 

 ورقة تقديمية
I. األهداف 

ىل:  هتدف املصادقة عىل املوارد الرمقية الرتبوية ا 

  نتاجات الرمقية الرتبوية الوطنية؛  تشجيع وحتفزي ال 

  الرفع من جودة املوارد الرمقية الرتبوية املنتجة من طرف الفاعلني الرتبويني؛ 

 غن  مات رمقية حترتم  املناجه ادلراس ية والتوجهيات الرتبوية؛ااء املنظومة الرتبوية بدعا 

  بداع والابتاكر والمتزي بني الفاعلني الرتبويني؛ ذاكء روح التجديد والتنافس وال   ا 

  دماج تكنولوجيا املعلوم من خاللتعلامت ال دمع ات والتصالت يف تقامس املوارد الرمقية املصادق علهيا بنرشها عرب بوابة ا 

 (.www.taalimtice.maالتعلمي )

II.   الموارد الرقمية التربوية المستهدفة 
 املعدة لغاية تعلميية تعلمية واليت تشمل:    الرتبوية املوارد الرمقية هتم معلية املصادقة

 التفاعلية ادلروسCours interactifs ؛ 

  املمرانتExerciseurs؛ 

  احملااكةSimulations؛ 

 ت املتحراكAnimations ؛ 

 الرتبوية الألعابJeux éducatifs ؛ 

  بنوك املعطيات الرمقية الرتبويةBanques de données éducatives؛ 
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  الربامن الرتبوية احلرة املوطنة وفق الس ياقات الرتبوية الوطنيةLogiciels éducatifs libres localisés  رشيطة(

 ؛(لأصيلالفعيل للمورد ا املاكل احلصول عىل موافقة

  السابقة. املصادقة اتيف دور املرتحشةاملوارد الرمقية الرتبوية 

III.   الفئات المعنية بالمشاركة 
التوجيه والتخطيط هيأأة دريس، هيأأة التأأطري واملراقبة، ت)هيأأة ال  قطاع الرتبية الوطنيةب نيالعامل الفاعلني الرتبوينيهتم املشاركة اكفة 

 .(ين يتابعون تداربهيم  مبراكز التكوينالأساتذة و املفتشني اذلالرتبوي، 

طار فريق مكون من ثالثة أأفراد  عىل الأكرث. ميكن املشاركة بشلك فردي أأو يف ا 

IV. التربوية الموارد الرقمية  تقييم  في  عتمدةالمعايير الم 
 التالية:صادقة احرتام املعايري يشرتط يف املوارد الرمقية الرتبوية املرحشة  للم

 : Critères techniquesالمعايير التقنية   .1

  التثبيتInstallation تطلب تشغيل  ويف حاةل .: أأن يكون املورد الرمقي الرتبوي سهل التثبيت وفق مراحل حمدودة

ضافية، ينبغي أأخرى  املورد لربامن ىلا  شارة ا   ؛يف دليل مقتضب مرفق طريقة تثبياها  بوضوح ال 

 التوافقCompatibilité الرتبوي بشلك سلمي عىل نظام الاش تغال املعين ) نظام : أأن يش تغل املورد الرمقيWindows  

 ( ؛iOSأأو  Androïdeأأو  Mac OSأأو نظام 

  الوظيفيةFonctionnalité )خل : أأن تؤدي مجيع مكوانت املورد الرمقي الرتبوي )أأزرار، فيديوهات، صور، أأصوات....ا 

 .وظيفاها بشلك جيد وبدون خلل تقين

 : Critères ergonomiquesتغال  شاالبيئة    أريحيةمعايير   .2

 يكون تصممي الوجهييات مالمئ خلصائص الفئة املس اهدفة؛ أأن : مةءاملال 

  التجانسHomogénéitéمتجانسة وذات  ،النصوص...(لوان،الأ الأشاكل)ملورد الرمقي الرتبويا ت: أأن تكون مكوان

 اس تعامهل ؛  من أأجل تيسريتنامغ فين ومنطقي 

  التوجيهGuidageحنو املطلوب بطريقة واحضة وفعاةل؛ رمقي الرتبوي عىل توجيه املس تخدممل املورد ال: أأن يع 

 ( ...والفيديوهات الأشاكلتس تعمل العنارص السمعية البرصية ) الأصوات و الألوان و  أأن: الأرحيية السمعية البرصية

 املناسب.  ابلقدر
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 :Critères pédagogiquesالمعايير البيداغوجية   .3

 ت املورد الرمقي الرتبوي للتوجهيات الرتبوية الريمية و املناجه ادلراس ية؛احرتام حمتواي 

  توايت املورد الرتبوي من الأخطاء اللغوية و العلمية ؛سالمة حم 

 ضفاء قمية مضافة ابلنس بة للوسائل التعلميية التعلمية التقليدية  ؛ا 

  .غىن املورد الرمقي الرتبوي ابلأنشطة التفاعلية 

  :Critères de conformité aux valeurs  المعايير القيمية .4

 احرتام حمتوايت املورد الرمقي الرتبوي للقمي ادلينية والوطنية وحقوق ال نسان واملبادئ الثابتة املتعارف علهيا وطنيا ودوليا؛ 

 .( حلقوق املؤلفني طبقا احرتام حمتوايت املورد الرتبوي الرمقي)الواثئق، النصوص، الصور، الأصوات والفيديوهات..

ىل مصادرها الأصلية أأو املنقحة  وكذا حقوق مالكهيا. للأحاكم الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، وذكل ابل شارة ا 

V.   اإلجراءات التنظيمية: 
دماج تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف التعلمي  املشاركة عرب طلب يمت تعبئة   .www.taalimtice.maبوابة ا 

 عىل: للموارد الرمقيةالوطين  تربيعمل امل 

  ىل الانتقاء الأويل للموارد الرمقية املتوصل هبا ابلستناد  معايري التقيمي التقين املدرجة أأعاله؛ا 

 دماج تكنولوجيا املعلومات  نرش لحئة املوارد الرمقية املرحشة للمصادقة والتصالت يف التعلمي عىل بوابة ا 

www.taalimtice.ma ؛ 

  لهيا املهام التالية: ليتاو  املصادقةتلكيف جلنة  تولك ا 

 املوارد الرمقية وفق املعايري املذكورة أأعاله؛ أأرحييةتقيمي  -

ىل املتطلبات البيداغوجية والقميية املذكورة سالفا؛ -  التقيمي البيداغويج والقميي حملتوى املنتوج ابلستناد ا 

صدار القرارات حترير التقارير  -  الرمقية الرتبوية املصادق علهيا؛ املواردحول وا 

صدار التوصيات اليت تراها مناس بة خبصوص  - غري املصادق علهيا حىت يتس ىن حتييهنا  املواردحترير التقارير وا 

 .املصادقة علهياو 

 للنظر يف املنتوجات املعروضة للمصادقة. ذكل  رضورةلكام اقتضت الو  شهر أأبريلابتداء من  تعقد جلنة املصادقة اجامتعاهتا 

دماج تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف عالن املنتوجات احلاصةل عىل شهادة املصادقة عىل املوارد الرمقية الرتبوية عىل بوابة ا   يمت ا 

 الهنائية علهيا.فور املصادقة  www.taalimtice.maالتعلمي. 

http://www.taalimtice.ma/
http://www.taalimtice.ma/
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VI. حفز الموارد الرقمية المصادق عليها 
 بـ :ة وذكل املصادق توجني يف دورةامل  يمت تشجيع

 تسلمي شهادة املصادقة عىل املوارد الرمقية الرتبوية؛ 

 ؛ختصيص جوائز لأفضل املنتوجات املصادق علهيا  

 دماج تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املصادق علهيا من أأجل الاستامثر والتقامس عىل ب املوارد الرمقية نرش وابة ا 

 ؛ (www.taalimtice.maالتعلمي)

 يف جمال تطوير وتوظيف املوارد الرمقية الرتبوية ابملركز املغريب الكوري للتكوين يف  يةتكوين  دورة الاس تفادة من

 (.CMCF-TICEابلرابط ) لتعلميتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف ا

 

 

 

http://www.portailtice.ma/

