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 ويهدف هذا الدليل بشكل عام إلى تقديم وسائل عمل لمكونات ومكوني فصول
 برامج محو األمية و ما بعد محو األمية، من أجل تطوير قدرات المستفيدين عن

بعد و مساعدتهم على التعلم الذاتي  وذلك عبر تحقيق األهداف الخاصة التالية

 التعرف على منهجية توظيف التطبيقات الهاتفية المتوفرة

 التعرف على منهجية توظيف البرامج التلفزية المتوفرة

   التعرف على منهجية توظيف واستثمار الفيديوهات المصورة لدروس
محو األمية وما بعد محو األمية و كذا دروس التربية المالية

 عملت الوكالة الوطنية لمحاربة األمية بشراكة مع مختلف المتدخلين والفاعلين على
 إنتاج العديد من الدروس التعليمية المصورة والمحتويات الرقمية استجابة لحاجيات
 الفئات المستهدفة ويعتبر االستئناس بهذه الموارد دعامة أساسية إلى جانب الدروس

 الحضورية لتمكين المستفيدين من اكتساب المعارف األساسية وتطوير مهاراتهم
الحياتية

 ومن أجل تيسير استثمار هذه الموارد الرقمية أو موارد رقمية أخرى  - و التي
 سيتم توفيرها من طرف الوكالة الوطنية لمحاربة األمية -، تم إعداد هذا الدليل كآلية

مساعدة من أجل التوظيف األمثل لهذه الموارد  واستثمارها أحسن استثمار

تقدمي
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 العدة الرقمية    

 تتضمن العدة الرقمية مجموعة من الموارد انطالقا من تطبيقات هاتفية
 ودروس مصورة، وسيتم إغناء هذه العدة بموارد أخرى ومن بينها

تطبيق برنامج الصناعة التقليدية  - المستوى األول
 متوفر للتحميل عبر

https://play.google.com/store/apps/details?id=ma.anlca.alphanourneo 
تم إعداد هذا التطبيق بتعاون  مع وزارة السياحة  والصناعة التقليدية والنقل الجوي

 واالقتصاد االجتماعي - قطاع الصناعة التقليدية وبدعم من اإلتحاد األوروبي 

Post-Alpha تطبيق برنامج ما بعد محو األمية  
متوفر للتحميل عبر

https://play.google.com/store/apps/details?id=ma.anlca.alphataehil 
 تم إعداد هذا التطبيق بدعم من المعهد الدولي للكونفدرالية األلمانية لتعليم الكبار

(DVV International)

 أجي نتعلمو‘‘ برنامج تلفزي لدروس محو األمية تم بثه على قناة »الثقافية« للشركة ’‘
الوطنية لإلذاعة والتلفزة المغربية؛

  » shorturl.at/fknV0« سيتم بثه على قناة يوتيوب
 تم إعداد هذا البرنامج بدعم من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

مجموعة من الدروس المصورة لبرنامجي محو األمية وما بعد محو األمية والتربية المالية؛
 »shorturl.at/fknV0« سيتم بثها على قناة يوتيوب  

 تم إعداد هذه الدروس المصورة من طرف مسؤولي وأطر الوكالة على المستوى
المركزي والجهوي واإلقليمي

:

 وحم سورد ةسلس
 ةيمألا

 ةيمألا وحم دعب امو
دعب نع 
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اأدوار املتدخلني   

 تيسيرا لتحقيق األهداف المنشودة من استثمار الموارد الرقمية في التكوين
 عن بعد، ال مناص من التعاون والتكامل بين أدوار مختلف األطراف المتدخلة
 في هاته العملية، السيما المكون والمستفيد والمشرف على التتبع والتقويم.

وتتلخص هذه األدوار فيما يلي

 اعداد قبلي لتصور أندراغوجي إلستثمار الموارد الرقمية

 المساهمة في توفير ظروف مالئمة لجميع المستفيدات والمستفيدين أخذا بعين

االعتبار خصوصياتهم

 إحداث قنوات لالتصال بين المكون )ة( والمستفيدين لالستفسار واالستيضاح

والمناقشة عبر استغالل مختلف وسائل التواصل االجتماعي

المواكبة والتتبع الفردي للمستفيدات و المستفيدين

المساهمة في تأطير المكونين ومواكبتهم وتمكينهم من استعمال العدة الرقمية

المساهمة في تتبع عملية التكوين عن بعد وتقويمها

دور المكون)ة(

دور المشرف)ة(

:
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اأدوار املتدخلني   

التنسيق مع المكون حول جدولة وأوقات الحصص عن بعد

تحميل وتثبيت الموارد الرقمية على وسائط الولوج

التركيز الكامل مع المكون )ة( طيلة فترة الحصة

عدم التردد في التفاعل مع المكون )ة( واستفساره )ا( في حال وجود أي استفسار

 التعامل داخل األقسام االفتراضية وفق قاموس اإلشارات المتعارف عليها في هذا

 المجال )إشارات طلب الكلمة - نقطة نظام - التحية - التشجيع ...( وتفادي الكالم

 في نفس اآلن أو قبل أخد الكلمة

اتباع طريقة استعمال كل تطبيق الموضحة في الرابط الخاص به

دور المستفيد)ة(

 تعتبر حصة التكوين عن بعد مكملة للتعليم الحضوري، ومن أجل استثمارها
:من طرف المستفيد بشكل مفيد يتعين عليه ما يلي
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طريقة ا�ستثمار العدة الرقمية   

االنطالق من إهتمامات وحاجات المتعلمين الكبار في كل مرحلة من المراحل

مراعاة الفروق الفردية للمستفيدين

 تذكير المستفيدين بإمكانية وأهمية التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة عبر نفس

الوسائط أو غيرها وتشجيعهم على الولوج إليها

مراعاة المحيط األسري والمهني للمستفيد)ة( في عملية التعلم

استعمال الموارد الرقمية لدعم التعلم خالل الحصص الحضورية

 اعتماد الموارد الرقمية في إطار المواكبة الفردية للمستفيدين خارج حصص

التعلم الحضوري

التعلم الذاتي للمستفيد)ة( بمساعدة أفراد من محيطه األسري أو/والمهني

حصص التعلم عبر األقسام االفتراضية

خطوات منهجية 

 يقترح هذا الدليل اعتماد منهجية قريبة - كلما أمكن ذلك - من المنهجية التي
 ألفها المستفيدون في الدروس الحضورية، مع استحضار بعض الخصوصيات

عند االقتضاء،وذلك من خالل

 وتتخذ هذه المنهجية صيغا متعددة لإلستئناس، من ضمنها

:
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طريقة ا�ستثمار العدة الرقمية   

توجيهات عامة

وسائط الولوج

 الحرص على تمكين المستفيدين من الحد األدنى إلستعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 التحضير القبلي من طرف المكون لطريقة استثمار الفيديوهات والحصص عن بعد

ومشاهدتها قبل عرضها كلما أمكن ذلك
 الربط بين محتويات الفيديوهات والحصص عن بعد من جهة ومضامين كتاب

 المستفيد)ة( من جهة ثانية
 استثمار الدروس وفق منهجية تأخذ بعين االعتبار قدرات المستفيدين وظروفهم

 توفير الظروف المالئمة لتبادل وجهات النظر بين المستفيدين من خالل شرح طريقة
 التعامل داخل األقسام االفتراضية وفق قاموس اإلشارات المتعارف عليها في هذا

 المجال )إشارات طلب الكلمة - نقطة نظام - التحية - التشجيع ...( وتفادي الكالم في
نفس الوقت أو قبل أخد الكلمة

 

الهواتف المحمولة وأجهزة التواصل الذكية
القنوات التلفزية الرسمية

قنوات اليوتيوب والفايسبوك للوكالة الوطنية لمحاربة األمية
الشاشات التفاعلية التابعة للجمعيات الشريكة

 تقنية الواتساب التي تهم المستفيدات والمستفيدين من برامج محاربة األمية
وعائالتهم والمقربين إليهم

األقراص المدمجة التي يمكن توزيعها على الفئات المستهدفة
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طريقة ا�ستثمار العدة الرقمية   

استعمال التطبيقات الهاتفية

 تجدر اإلشارة الى أن طريقة االستثمار المقترحة صالحة للتطبيقات المتوفرة حاليا
والتي سيتم اطالقها مستقبال

Google Play مساعدة المكون للمتسفيد(ة) في تثبيت التطبيق على الهاتف بعد تحميله من

 الولوج الى التطبيق عبر الهاتف واالستعانة بالدليل االلكتروني  المعرف للتطبيق المتاح
shorturl.at/hsvD4    عبر الرابط   

استثمار وحدات التعلم المتاحة في التطبيق التي توفر مجموعة من األنشطة المتنوعة

تخصيص حيز زمني لتقديم التطبيق وشرح مكوناته لتسهيل عملية التعلم الذاتي للمتسفيد(ة)

تكليف المكون للمتسفيد(ة) بإنجاز أنشطة مدرجة على التطبيق ومطالبته بتقديم الحصيلة
في الحصة المقبلة 

 مواكبة المكون للمتسفيد(ة) حضوريا أو عن بعد عبر تقنيات التواصل الفورية من أجل
إنجاز األنشطة بشكل تفاعلي ومباشر
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طريقة ا�ستثمار العدة الرقمية   

استعمال الدروس المصورة

 تجدر اإلشارة الى أن طريقة االستثمار المقترحة صالحة للدروس المصورة
المتوفرة حاليا،وأيضا الدروس التي سيتم انتاجها مستقبال

تقديم المكون لنبذة عن الدروس المصورة

 اتفاق المكون مع المتسفيد(ة) على وضع برمجة لتتبع الحصص عبر القنوات التلفزية
الوطنية أو على قناة اليوتيوب الخاصة بالوكالة

 مطالبة المتسفيد بتتبع حصة معينة حسب البرمجة المتفق عليها وإنجاز مختلف األنشطة
المدرجة بها وتقديمها للمكون للتصحيح في الحصة الموالية

 مواكبة المكون للمتسفيد(ة) عبر تقنيات التواصل الفورية من أجل إنجاز األنشطة المدرجة
في الحصص المصورة بشكل تفاعلي ومباشر

 تعزيز مكتسبات المتسفيدات والمتسفيدين في الدروس الحضورية بإحالتهم العدة الرقمية
 المتوفرة قصد االطالع على حصة معينة
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طريقة ا�ستثمار العدة الرقمية   

استعمال الدروس المصورة

 تجدر اإلشارة الى أن طريقة االستثمار المقترحة صالحة للدروس المصورة
المتوفرة حالي، وأيضا الدروس التي سيتم انتاجها مستقبال

 استثمار المكون(ة) -حسب الحاجة- للحصص المصورة أو لجزء منها خالل حصص
 الدروس الحضورية ويمكن االستئناس بالخطوات التالية

البداية بتقويم تشخيصي أو تذكير أو تمهيد مناسب للنشاط وموضوعه

تقديم النشاط األول المسجل في الفيديو أو الحصة عن بعد

اعتماد التقويم اإلجمالي عند نهاية كل حصة

اختتام الحصة بملخص ألهم التعلمات الواردة فيها

 خلق األقسام االفتراضية عبر مختلف المنصات المتاحة إن أمكن ذلك من أجل  بث الدروس والتفاعل
المباشر مع المستفيدة

 تقويم تكويني بتوقيف بث الحصة ومتابعة بثها كلما أمكن ذلك، إلعطاء الفرصة للمستفدين(ات) لإلجابة عن
األسئلة المطروحة، أو التأكد من فهم االستنتاجات أو اكتساب المهارات في كل مرحلة من المراحل المعتمدة

 التطبيق عبر التوقف عند تمارين الحصة عن بعد كلما أمكن ذلك، وإعطاء مهلة كافية للمستفدين(ات) لإلجابة
عنها من جهة، وعبر تمارين أخرى بكتاب المستفيد(ة) من جهة أخرى

شرح االستنتاجات المقدمة في الحصة عن بعد بطريقة أخرى، أو بناء استنتاجات بطريقة تشاركية
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التتبع والتقومي  

 لتتبع وتقويم مشروع استثمار الموارد الرقمية في مجال التكوين عن بعد من طرف

 المستفيدات والمستفيدين من برامج محاربة األمية، يمكن اعتماد عدة للتتبع والتقويم

منجزة لهذه الغاية، والتي تتضمن عدة مؤشرات من بينها

 عدد المستفيدين من هذه الدروس؛

عدد الحصص المستفاد منها؛

 عدد ونوع الموارد الرقمية المستعملة؛

عدد التحميالت بالنسبة للتطبيقات؛

عدد المشاهدات بالنسبة للفيديوهات المصورة؛

عدد وأشكال التقويمات عن بعد

:
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