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)1(مالمح األستاذ المجدد   

« Un enseignant qui n’innoverait pas serait non pas 
un mauvais enseignant mais un non-enseignant » 

 -في مستوى المهارات-
 :يتصّور تعليمه ويصّرفه 

 بيداغوجي مشروعمن خالل  1.

 ..حسب املستويات والثالثيات واحلصص موزّعا  2.

 مشاريع تالميذه مؤطِّرا  3.
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)2(مالمح األستاذ المجدد   

 -في مستوى المهارات-
فياا املوا،  تيئ لتناول املشكالت من  تتضافريف إطار مقاربة  4.

 .جااتا املختلفة باعتبار أن ماّ،ته تكّمل ماّ،ة زميلة
 لتكنولوجيا املعلومات واالتصال إدماج واع وفّعالعرب  5.
لدى التالميذ وبدعم  الجماعي العملو البحثبتعميق روح  6.

 خصيصيت املبا،رة واالستقالل لديام
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في العملية الّتربوّية . ا.م.ماذا نعني بإدماج ت
)1(  

اإل،اري يف املؤسسة الرتبوية   للتصرفاستعمال احلاسوب كأ،اة 1)
)Sigel – EduServ( 

 :لالتصالاستعماله كأ،اة 2)
بني اإل،ارة واألستاذ 
بني اإل،ارة والتلميذ 
بني اإل،ارة والويل 
 بني الويل واألستاذ 

قاعدة بيانات يمكن للولي أن يدخلها من أجل التعرف على وضعية : مثال(
 )ابنه داخل المدرسة
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في العملية الّتربوّية . ا.م.ماذا نعني بإدماج ت
)2(  

 للّتعّلماستعمال التقنيات احلديثة للمعلومات واالتصال كوسيلة 3)
 :لالتصالاستعماهلا كأ،اة 4)
بني األستاذ والتلميذ 
بني التلميذ والتلميذ 
بني األستاذ واملعرفة 
بني التلميذ واملعرفة 
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)1(في العملية الّتربوّية . ا.م.أهداف إدماج ت  

النص والصورة : الوسائط املتعّد،ة(توفري وسائل إيضاح إضافية 1)
 ...)والصوت

 :حتّمل التلميذ بعض املسؤولية2)
يف حتصيله املعرفة 
يف تقييمه ذاته 

 اكتساب التلميذ ثقته يف ذاته-
 تطوير ملكة النقد لديه-
    ،عم قدرته على البحث-
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)2(في العملية الّتربوّية . ا.م.أهداف إدماج ت  

 :العمل الجماعيتوفري ظروف 1)
 اخل نفس القسم، 
بني أقسام نفس املعاد 
بني معاهد أو مناطق أو بلدان خمتلفة 

مبا يوفر فرص الّتكوين املستمّر لألستاذ  تلوين أشكال التكوين2)
املدارس  –التكوين عن بعد (ويفّعل قيمة التكوين مدى احلياة 

 ...)واجلامعات االفرتاضية
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في . ا.م.شروط نجاح عمليات إدماج ت
)1(التدريس   

 

 كّل أطراف العملّية الرتبوية يف عملية اإل،ماجانخراط 1)
 :  الفضاءاتتوفري 2)
فضاء املوار،: يف املدارس االبتدائية 
فضاء أنرتنات: يف املدارس اإلعدا،ية 
فضاء مشروع+ فضاء إعالمية + خمرب إعالمية : يف املعاهد الثانوية... 

لكّل ماّ،ة قصد إنتاج موار، رقمية ذات  بناء شبكات جهوية3)
 صبغة بيداغوجية
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في . ا.م.شروط نجاح عمليات إدماج ت
)2(التدريس   

 
عابرة للموا، يف كّل معاد مع أستاذ منسق  بناء شبكات محلية4)

 أو أستاذين
 )L’interdisciplinarité(تغليب منطق تضافر املوا، 5)
 .  ا.م.األساتذة يف جمال استعمال ت تكوين6)
 :حمتويات بيداغوجية رقمية إنتاج7)
صاحلة إلثراء املدرسة االفرتاضية التونسية 
صاحلة لالستغالل ،اخل القسم حسب حاجة التالميذ 
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.ا.م.دور المربي في ظّل ثورة ت  

 مل يعد ،ور املرّيب يتمثل يف توفري
املعلومة للتلميذ بقدر ما هو  يف 

 :مساعدته على
املعلومة تنظيم 
املعلومة معالجة 
 مع املعلومة النقديالتعامل 
املعلومة استثمار 
املعلومة إنتاج... 

 الكفايات 

 األفقية
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 في عالقتها بالكفايات األفقية. ا.م.ت
يعّرب بالّطرائق املالئمة من أجل التواصل 
يستثمر املعطيات 
يتوخى مناجية عمل ناجعة 
يوظف التكنولوجيات احلديثة 
ينجز مشروعا 
حيّل املسائل 
 يوّظف الّتواصل للعيش مع اآلخرين

 والعمل معام
ميارس الفكر النقدي 

 “برنامج البرامج”                               

ال تكاد تخلو كفاية 
من هذه الكفايات 
من حضور أكيد 

لتكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصال
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 كيف نساعد المتعلم على توظيف إيجابّي 
 )1(لـتكنولوجياالمعلومات واالتصال؟ 

بأّن ،ور املرّيب يتمّثل يف “ برنامج الربامج”ميكن إمجال ما جييب به 
 :مساعدة املتعّلم على

 يدمجهاأن يرفع كّل غربة بينه وبني هذه التكنولوجيات  و1.
 ضمن بساطة التعامل اليومي مع اآلخرين ومع األشياء

البحث عن أن يستعمل املتعّلم هذه التكنولوجيات يف 2.
 ويف تنويع مصا،رها ويف انتقاء املناسب مناا المعلومات

 الربجميات والتطبيقات استغاللأن حيسن 3.
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 كيف نساعد المتعلم على توظيف إيجابّي 
 )2(لتكنولوجيا المعلومات واالتصال؟ 

ويفعلاا  حّل الصعوباتأن يعول على هذه التكنولوجيات يف 4.
 يف خمتلف املشاريع وخمتلف ميا،ين التعلم

لتكنولوجيات املعلومات  التقييم الدائمأن يعي بضرورة 5.
 واالتصال بالنظر إىل النجاعة والقيم واحلياة

التعّلم مدى أن يستغل هذه التكنولوجيات يف تفعيل قيمة 6.
 ويف التصّدي للمتجّد،  من الّصعوبات واملشاكل الحياة
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 .ا.م.المجاالت الكبرى الستعمال ت

 :البحث واالستعراض1.
 ..حمركات البحث -بنوك املعلومات  - 

 :إنتاج المعلومة والتصّرف فيها2.
 ..التخطيط لنشاط –بث املعلومة  –التنظيم  - 

 :الّتعليم والتمرين3.
 ..اللعب الرتبوية ذات الطبيعة التفاعلية - 

 :االتصال4.
 الدر،شة –الوثائق املتصلة  –الربيد اإللكرتوين  –جمموعات احلوار  - 
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كيف ندمج تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
)1( 

 
 :  الوضعّية -

 الّدعم*  
 العالج*  
 ...التوسع واإلثراء*  

 :  الكيفّيات -
 )نشاط فر،ي(اإلحالة *    
 )نشاط مجاعي(املرافقة *    
 النوا،ي *    
 إجناز مشروع*    

:خارج القسم  
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كيف ندمج تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
)2( 

 
 :  الوضعّية -
 الّتمايد للدرس*   
 التقييم التفاعلي*   
 ...الّدعم واإلثراء*   
 

 :  الكيفّيات -
إجناز ،رس أو بعضه يف خمرب *   

 اإلعالمية
 إىل القسم... استجالب حاسوب*   
العمل حول مشروع يف إطار *   

 التعلمات االختيارية

:داخل القسم  
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 من أين نستقي أدوات اإلدماج وموارده؟

بإمكان األستاذ أن  •
يعّد بنفسه وسائل 

إيضاح رقمّية مناسبة 
 لدرسه

 HotPot(من الربجميات املساعدة على ذلك 

– Course builder ( ،لتعليم اللغات واملوا
لتعليم املوا، العلمية ) Flash(االجتماعية  و

 ...والتقنية  

بإمكان األستاذ أن  •
يستثمر املوار، املتوفرة 
على شبكة األنرتنات 

دوره أساسي في تبين مدى سالمة ما (
سيستعمله منها، مع مدى موافقته للبرامج 

 )التونسية

تعمل الشبكة الرتبوية التونسية واملدرسة -
 االفرتاضية على ضمان هذين الشرطني

بدأت خطوات حنو تأسيس التأطري للتعلم -
 ..عن بعد
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 ؟. ا.م.كيف نعّد درسا يدمج ت

اجتاه بيداغوجي ذي تعلق خبصوصية : ختطيط األنشطة يف اجتاهني1.
اجتاه أفقي يسعى إىل تطوير قدرات التالميذ على  + املا،ة 

 .ا.م.استعمال ت
 :تصّور األنشطة2.

 وضعية  –وضعية ،عم (املختلفة  الوضعيات البيداغوجيةحسب أنواع
 ..)وضعية عالج  –وضعية تقييم  –حتسيس 

 بيداغوجيا  املشروع( المشروعحسب مقتضيات( 
 العمل و روح البحثالتلميذ وتنمية  الستقالليف إطار الدعم

 وال تتدافع تتضافر فيه الموادلديه  وعرب منطق  الجماعي
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