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 الرقميةوالتكنولوجيات  التعليم
 أرضية العدد العاشر

 

براديغمات ومؤسسات اجتماعية  مستتحوالت جذرية وأسست لمالمح العالم،  غيرت الثورة التكنولوجية

 .عريقة، على رأسها املدرسة

ملا  انظر ، للتدريس والتعلم ات وموارد  في استعمال أدو باملدرسة ال يمكن اختزاله  الرقمية تكنولوجياتالإن إدماج 

 
 
ظروف مزاولة وفي  ،الزمن، واملؤسسة املدرسيةلعالقة مع املعرفة، و تغيرات في امن  تكنولوجياتالهذه  حدثهت

أن تتأقلم مع إذن ر باملدرسة أمام تسارع هذه التحوالت والتوافر املتزايد للمعارف املتاحة، يجد  و  مهنة التدريس.

 هذه املعطيات حتى 
 
 .وتطويرها في تقديم املعرفةسهم في أداء وظيفتها ت

 :يتمثل في زدوجاوتطرح عليها تحديا م ،بيةاملدرسة املغر  التكنولوجيةهذه الطفرة تسائل 

 ؛"ة واالرتقاء الفردي واملجتمعيإرساء "مدرسة اإلنصاف والجودإنجاح اإلصالح التربوي ب -

رافعة  وجعلها ،الرقمية التكنولوجياتدماج إكراهات )املالية واملادية واملجالية، ...( التي تعترض اإل مواجهة -

 فها في االنخراط في مجتمع املعرفة.، وبوظائحقيقية لالرتقاء باملدرسة

 فإنها غناء التفكير في هذا املوضوع، إ ن مجلة املدرسة املغربية فيسهاما مإ
 
  ت

حاولة مل العاشر ص ملف عددها خص 

  الرقمية للتكنولوجياتكيف يمكن  سؤال جوهري:اإلحاطة ب
 
من خالل  مقاربته وتقترح م املدرسة؟خد  أن ت

 الزوايا التالية:

 الرقمية التكنولوجياتو املدرسة  .1

 : في املنظومة التربوية؟ الرقمية التكنولوجياتإلدماج أنجع املقاربات ما  -

 بالنظر ، لزاميعطي األولوية للتعليم اإلت ةكل املستويات واألسالك أم انتقائيمقاربة شاملة تستهدف 

 التكنولوجياتولوج واستخدام تعميم إلى تسعى " ة"كميمقاربة أو  ؛سم على املسار الدراس ياتأثيره الحل

 .جودة التعلماتلجي و عطي األولوية للنموذج البيداغو ت" نوعية، أم "الرقمية



2 

 

نتوجه اليوم نحو يمكن القول أننا وهل  في املدرسة؟ الرقمية التكنولوجياتدماج إما أهم العوائق أمام  -

 مجتمع "بدون مدرسة"؟

 ومهنة التدريسالرقمية  التكنولوجيات .2

  واملمارسات البيداغوجية؟ والتكوينفي تطوير مهن التدريس  الرقمية التكنولوجيات سهاماتإماهي  -

سياسية وتربوية في آن -في املدرسة وفق مقاربة "تقنية"، واجتماعية الرقمية التكنولوجياتدماج إكيف يمكن  -

 واحد؟

 وولوج مجتمع املعرفةالرقمية  التكنولوجيات .3

 ية في رفع تحديات مجتمع املعرفة )االبتكار، البحث، ...(؟املطبقة على الترب الرقمية التكنولوجياتما دور  -

 كيف يتسنى إرساء بيئات للتعلم تشجع االندماج في مجتمع املعرفة؟  -

 الرقمية: اإلمكانات والحدود لتكنولوجياتا تستعمال ا .4

 ؟تكنولوجياتما هي أسس التربية على استعمال ال -

ام البيانات الشخصية، وحقوق املؤلف ...( والقيم كيف يتسنى ضبط التمفصل بين القيم الرقمية )احتر  -

 املدرسية واالجتماعية التقليدية؟


