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طبقــا لمقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي 09-60، المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
ــة حــول موضــوع: ــة ذاتي ــي، قــرر المجلــس فــي ســنة 2013 إجــراء إحال والبيئ

المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية
ــات  ــة والتكنولوجي ــا الثقاقي ــة بالقضاي ــة المكلف ــة الدائم ــى اللجن ــس إل ــب المجل ــَد مكت فــي هــذا اإلطــار، عه

ــر فــي الموضــوع. ــة بإعــداد تقري الحديث

وخــال الــدورة العاديــة األربعيــن للجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 24 يوليــوز 2014، صــادق المجلــس 
باإلجمــاع علــى الــّرأي والتقريــر حــول المدرســة، التكنولوجيــات الجديــدة والرهانــات الثقافيــة.
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بيان األسباب  

يُجمــع الفاعلــون كافــة، علــى اختــاف مســؤولياتهم ومواقعهــم، مــن أصحــاب قــرار ومنظمــات نقابيــة أو جمعويــة، علــى 
كــون التعليــم فــي المغــرب يشــكو مــن وضعيــة إشــكالية ومــن أعطــاب ُمزمنــة؛ ولعــل التراجــع الُمســجل فــي هــذا المجــال 
مــن الوضــوح بمــا لــم يعــد ممكنــا التغاضــي عنــه أو إنــكاره، كمــا لــم يعــد ممكنــا تبريــر مــا يعانيــه هــذا القطــاع مــن مشــاكل 

ماديــة وبشــرية ومؤسســية وتربويــة تعــوق كل محاولــة إلصــاح وتأهيــل منظومــة التربيــة والتكويــن الوطنيــة.

و إذ إن الثقافــة تمثــل األســاس الــذي ينبنــي عليــه الذهــن الواعــي والفعــال والمنفتــح، حيــث تحــدد العاقــة بيــن الفــرد 
والمعرفــة التــي يســتعملها مــن أجــل فهــم العالــم الــذي يحيــط بــه والتمكــن مــن تحديــد مواقعــه وأدواره. فــإن المدرســة 
ينبغــي أن تضطلــع بــدور حاســم فــي بنــاء هــذه الديناميــة، وعليهــا أن تقــوم بــدور الوســيط الضــروري بيــن المتعلــم 
ــاج، كمــا  ــه مــن الفهــم واالســتيعاب واالندمــاج واإلنت ــة خاصــة تمكن ــاء هوي ــم بن ــع الثقافــة، كــي يســتطيع المتعل ومواضي

تمكنــه مــن إصــدار أحــكام متزنــة.

 واعتبــارا ألن ثمــة تفاعــا وعضويــة واضحيــن بيــن المدرســة والتكنولوجيــا والثقافــة، فإنــه مــن الصعــب تصــور نظــام 
تعليمــي مــن دون قاعــدة ثقافيــة، أو مــن دون قــدرة علــى اعتبــار واســتدماج الفــرق بيــن الســرعة البطيئــة التــي تتطــور بهــا 
الثقافــة، والســرعة الهائلــة التــي تُميــز تطــور التكنولوجيــات الجديــدة، واســتبطان االعتقــاد بــأن هــذه األخيــرة ال تتوقــف 
علــى إنتــاج وســائلها وتعبيراتهــا وأشــكالها الثقافيــة الخاصــة، التــي ينبغــي النظــر فيهــا وتقويمهــا، فــي أفــق تحديــد أنمــاط 

التعامــل الراشــد مــن لــدن مدرســتنا معهــا.

ــع بهــا التربيــة   لــكل االعتبــارات الســابقة قــرر المجلــس إيــاء اهتمــام خــاص لــأدوار الثقافيــة التــي يمكــن أن تضطل
والمدرســة، فــي ســياق مــن التحــوالت المتواصلــة التــي تنتجهــا التكنولوجيــات الجديــدة باعتبارهــا أدوات للتعلم واكتســاب 

المعرفــة، وبصفتهــا أشــكاال جديــدة مــن الوســاطة الراميــة إلــى إنتــاج طــرق وممارســات ثقافيــة جديــدة.

موضوع الرأي  

لمعالجــة هــذه اإلشــكالية عمــل المجلــس علــى تحديــد األســئلة والمحــاور الكبــرى انطاقــا مــن عمليــة تفكيــر جماعيــة 
حــول موضــوع مركــب، يحتــاج إلــى مقاربــة متعــددة زوايــا النظــر واالهتمامــات، مقاربــة يمكــن التعبيــر انطاقــا منهــا عــن 

توّجــه واضــح يتمثــل فــي:

• الوعــي بــأن هنــاك مؤسســات وطنيــة مكلفــة، دســتورًيا، بالتفكيــر والتحضيــر الســتراتيجية إصــاح منظومــة 	
التربيــة والتكويــن؛

• تحديــد مجــال التفكيــر فــي موضــوع المدرســة العموميــة بالدرجــة األولــى نظــًرا لتنــوع المشــهد المدرســي 	
والتعليمــي فــي بادنــا، ولكــون المدرســة العموميــة تشــكل األســاس واالصــل الــذي يمكــن القيــاس عليــه؛

• تفــادي اســتعراض أشــكال التكويــن المختلفــة غيــر تلــك التــي تنهجهــا المدرســة فــي هــذا التقريــر، وعــدم تنــاول 	
قضايــا التكويــن المــوازي، والمســتمر، أو الجامعــي رغــم أنهــا جميعــا مجــاالت حيــث يمكــن لتكنولوجيــات اإلعــام 
واالتصــال أن تســاهم فيهــا بكيفيــة أساســية. وفــي هــذا اإلطــار يُرجــى الرجــوع إلــى تقريــر المجلــس االقتصــادي 

واالجتماعــي والبيئــي حــول »التعلــم مــدى الحيــاة: طمــوح مغربــي« الــذي صــادق عليــه ســنة 2013. 
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  و إذا كان إدمــاج تكنولوجيــات التربيــة والتكويــن فــي منظومتنــا التربويــة يصطــدم بجملــة مــن العوائــق، فــإن التكوين 
علــى هــذه التكنولوجيــات الجديــدة أصبــح ضــرورة تفرضهــا الحاجــة والتنافســية فــي عالــم تحكمــه العولمــة، كمــا 
يقتضيهــا إدمــاج ناشــئتنا فــي مجتمــع اإلعــام والمعرفــة وإن كل تجاهــل لهــذه الحقائــق مــن شــأنه الحكــم علــى 
األجيــال المقبلــة باإلقصــاء مــن عالــم ال ينفــك يــزداد يومــا بعــد يــوم ارتباطــا بهــذه التكنولوجيــات واعتمــادا عليهــا؛

 إن بإمــكان منظومــة التربيــة والتكويــن، إن هــي انفتحــت علــى المجتمــع، وعلــى تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل، 
ــون  ــن يمتلك ــن مواطني ــي تكوي ــل ف ــوي والعالمــي المتمث ــي والجه ــع هــذا التحــدي المحل ــي رف ــوة ف أن تســاهم بق
ــاج  ــم مــن االندم ــة، وتمكنه ــة والكوني ــات المحلي ــع الحاجي ــر م ــة أكث ــة متكيف ــات ثقافي ــاءات متجــددة ومرجعي كف
السوســيو-مهني بســهولة. وتتلخــص القضايــا المطروحــة فــي هــذا المســتوى فــي نوعيــة المعــارف الواجــب 
تبليغهــا، والبيداغوجيــا المناســبة لذلــك، والتكويــن األساســي والمســتمر، والمناهــج وأنظمــة التقييــم، والمواكبــة 

فــي مجــال التكويــن مــدى الحيــاة؛
ــي  ــة الت ــذا الشــباب مــن االســتفادة، قــدر اإلمــكان، مــن البيئ ــراح مداخــل تمكــن الناشــئة وك   مــن الضــروري اقت
ولــدوا فيهــا، والتــي تضــع فــي متناولهــم كل معــارف العالــم بنقــرة »فــأرة«. مــا هــي المضاميــن التــي يجــب أن تقــدم 
لهــم كــي ال يتيهــوا فــي دوامــة العالــم االفتراضــي، وال تُســلَب منهــم ثقافتهــم وتراثهــم الفكــري؟ كيــف الســبيل إلــى 
اســتعمال مــا تنطــوي عليــه هــذه األدوات مــن إمكانــات لمســاعدتهم علــى تكويــن أنفســهم تكويًنــا أفضــل، واالندمــاج 

فــي عالــم تحكمــه العولمــة، دون أن يفقــدوا هويتهــم؟ 
ــة  ــع، فــي وضعي ــا التعليمــي، فــي نظــر الجمي ــه نظامن ــورة تحــدث فــي وقــت يعيــش في ــى أن هــذه الث   و نظــًرا إل
ــة، فــإن إدخــال تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل إلــى الحقــل التربــوي قــد شــكل  حرجــة، ويعانــي مشــاكل هيكلي

ــر هــذا المجــال؛ ــرة لتطوي فرصــة كبي

 كمــا ينبغــي أن يكــون اعتمــاد تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل أخــذا بمبــدأ بتكافــؤ الفــرص وبيــن الجهــات وبيــن 
ــا، ومــن أجــل تافــي توســيع الشــرخ الرقمــي  ــن المؤسســات الدراســية فــي بادن ــا بي ــة وم الطبقــات االجتماعي
ــن مــن  ــث يجــب أن يســتفيد كل المتعلمي ــاث. حي ــور واإلن ــن الذك ــا بي ــة نفســها، وم ــات االجتماعي ــن الطبق ــا بي م

ــي تقــوم الوظائــف نفســها؛ ــزات نفســها الت التجهي

 و اعتبــاًرا لكــون منظومــة التربيــة والتكويــن تســتورد الجــزء األكبــر مــن المحتويــات الرقميــة البيداغوجيــة، فإنــه 
يتعيــن، بهــذا الصــدد، تقييــم المســطرة المتعلقــة بتقديــر ماءمــة هــذه المحتويــات للحاجيــات واالنتظــارات، كمــا 

يجــب اعتمــاد المقاربــة الهادفــة إلــى تملُّكهــا عبــر اســتعمال إرادي يضمــن االســتفادة المثلــى منهــا؛ 

ــة المناســبة لتطــور  ــل تطويــر هــذه التقنيــات، بالمــوازاة مــع اعتمــاد مناهــج بيداغوجيــة مجــددة، األرضي   ويمث
ــي أساســي وواعــد؛ نشــاط صناعــي وطن

رافعات من أجل إدماج حقيقي لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وللثقافة في 
منظومة التربية والتكوين  

انطاقــا مــن هــذه االعتبــارات كافــة يُقــدر المجلــس أنــه مــن الصعــب تفــادي »الثــورة الرقميــة« وإدارة الظهــر لهــا فــي 
منظومــة التربيــة والتكويــن، وإال كان الثمــن هــو حرمــان األجيــال الشــابة مــن مفتــاح النجــاح واالندمــاج فــي العالــم. 
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ــات  ــل اقتحــام تكنولوجي ــة التدريــس مهــددة فــي جوهرهــا نفســه، بفع ــون مهن ــدى البعــض مخــاوف بشــأن ك وإذا كان ل
اإلعــام واالتصــال أبــواب المــدارس واألقســام، فــإن هــذه التجربــة، التــي قطعــت فــي العديــد مــن البلــدان أشــواطا مهمــة، 

تبيــن أن المــدرس يظــل قطــب الرحــى لمنظومــة التربيــة والتعليــم. 

و لضمــان إدمــاج أفضــل لتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال فــي المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن يقتــرح المجلــس 
مجموعــة رافعــات متكاملــة بهــدف إنجــاح سياســة عموميــة تأخــذ بعيــن االعتبــار التفاعــل الضــروري مــا بيــن المدرســة، 

التكنولوجيــات الجديــدة واألبعــاد الثقافيــة.

1 • نحو تغيير مقاربة إدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والثقافة يف منظومة التربية والتكوين

يتعلــق األمــر، هنــا، بخلــق الشــروط الماديــة والمؤسســية والبيداغوجيــة والبشــرية لتصويــب وتحســين اإلدمــاج الوظيفــي 
والمتعقــل للتكنولوجيــات الجديــدة، وجعلــه أكثــر نجاعــة ونجاًحــا، كمــا هــو شــأن تشــجيع الثقافــة فــي المنظومــة الوطنيــة 

للتربيــة والتكويــن، ولذلــك يوَصــى ب: 

 القيــام بتأهيــل تدريجــي بهــذا الصــدد لمنظومــة التربيــة والتكويــن، مــع إعطــاء األولويــة لثقافــة التركيــب والتفكيــر، . 1
واإللحــاح علــى التعلُّمــات األساســية مثــل القــراءة والكتابــة والحســاب، وتنميــة ملــكات التذكــر، كيفمــا كانــت 

الدعامــات التكنولوجيــة واألدوات البيداغوجيــة؛

 اعتمــاد سياســة إراديــة عبــر وضــع اســتراتيجية وطنيــة ومخطــط مديــري وحكامــة ناجعــة إلنجــاح عمليــة إصــاح . 2
منظومــة التربيــة والتكويــن، وتعميــم إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل فــي المؤسســات التعليميــة؛

 إعــادة التفكيــر فــي بنيــة وشــكل التعليــم مــع األخــد بعيــن االعتبــار ظــروف المتعلميــن، حيــث يتعيــن وضــع برنامــج . 3
ــى الخــط للجمهــور)Mooc(، حتــى تســاعد التاميــذ فــي األقســام الكبــرى )و ال  ــر الــدروس المفتوحــة عل لتطوي
ــم الخــاص،  ــي يكتســبونها فــي القســم، حســب إيقاعه ــة الت ــة المعرف ــى اســتكمال وتقوي ــات( عل ســيما فــي الثانوي

وذلــك بهــدف توفيــر أغلبيــة الــدروس، بهــذه الطريقــة، فــي أفــق الخمــس ســنوات المقبلــة؛

 إعــادة تنظيــم المؤسســات التعليميــة حســب نوعيــن كبيريــن يمكــن تحديدهــا حســب كل مســتوى تعليمــي )ابتدائــي، . 4
إعــدادي، ثانــوي(:

أ- نــوع أول يجمــع غالبيــة المؤسســات حيــث يعمــم اســتعمال تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال بالتدريــج، مــع 
إدمــاج التجــارب الرقميــة للمؤسســات الرائــدة؛

 ب- نــوع ثــاٍن، يتكــون مــن مؤسســات نوعيــة )مــدارس رائــدة( تعمــل علــى تطويــر وتحســين ممارســاتها حتــى 
تتمكــن، فــي نفــس اآلن، مــن تعزيــز تطورهــا الخــاص، وإعطــاء المثــال للمؤسســات األخــرى. وهــذا يتطلــب:

ــة، وأخــذ . 5 ــة، والقروي ــة، وشــبه الحضري ــن الجهــات واألوســاط الحضري ــة لتقليــص الفــوارق بي  إقــرار سياســة إرادي
المقاربــة اإلدماجيــة بعيــن االعتبــار فــي كل سياســة عموميــة تســتهدف إدخــال تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل فــي 

التربيــة والتكويــن.
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ــدة.  ــى مســتوى االندمــاج الرقمــي للمؤسســات الرائ ــكل المؤسســات إل ــوج التدريجــي ل ــل هــذا الطمــوح فــي الول و يتمث
وهكــذا يصبــح مــن الممكــن إفــراز المؤسســات األكثــر ابتكاريــة لتكويــن »مؤسســات المســتقبل«، بحيــث إنهــا، وبفضــل 
اســتفادتها مــن هــذا التميــز قياًســا إلــى البرامــج الرســمية، يمكنهــا بحــث وتجريــب آفــاق جديــدة وتتحــول إلــى مشــاتل 

ــكار البيداغوجــي، ولمدرســة المســتقبل؛ لابت

2 • إعادة حتديد أهداف منظومة التربية والتكوين

فــي هــذا المحــور يتعيــن تحديــد األهــداف البيداغوجيــة بدقــة، وبشــكل قابــل للقيــاس ومــن المســتحب أن تكــون بســيطة 
وناجعــة، ولهــذا الغــرض يبــدو مــن الضــروري:

جعل تجهيزات المدارس وسيلة لبلوغ األهداف األساسية من قبيل:. 6

أ- الرفع من حظوظ نجاح التاميذ؛

ب- تخفيض نسبة الهدر خال التمدرس؛

ج- التمكن من اللغات؛

د- إدمــاج التكنولوجيــات الجديــدة فــي اكتســاب العلــوم التجريبيــة فــي المؤسســات التعليميــة، وال ســيما 
ــرات؛ ــزات المختب ــي تجهي ــن نقــص ف ــي م ــي تعان ــك الت بالنســبة لتل

ويمكــن للمعلوميــات أن تمهــد الســبيل نحــو اعتمــاد مقاربــات بيداغوجيــة أخــرى، وتمكــن مــن تتبــع أفضــل لبعــض . 7
الفئــات مــن التاميــذ فــي المناطــق المعزولــة أو فــي وضعيــة إعاقــة؛

جعــل المعلومــات المناســبة لــكل مراحــل العمليــة التعليميــة فــي متنــاول جميــع األطــراف )المدرســون، والتاميــذ، . 8
ــم، بهــدف تســهيل تتبــع العمــل أو مجهــودات التاميــذ وذلــك بهــدف: واآلبــاء، واإلدارة( فــي كل مراحــل عمليــات التعل

أ- الرفع من نجاعة منظومة التربية والتكوين؛

ب- توفيــر أدوات تســيير بيئــة المدرســة حتــى تتمكــن مــن تدبيــر أفضــل لأزمــات المحتملــة وإيجــاد الحلــول 
المناســبة عنــد اشــتدادها؛

التنســيق، مؤسســًيا، حــول تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال، وخاصــة مــع أكاديميــة الحســن الثانــي للعلــوم والتقنيــات . 9
والمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي، لمنــح تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال حضــوًرا أكبــر فــي أنشــطة 
›األســبوع الوطنــي للعلــوم«. ويُعــد تطويــر البحث-الفعــل المنغــرس فــي الســياق فــي كل المجــاالت المرتبطــة 
بتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال )الديداكتيــك، تجــارب التعليــم، السوســيولوجيا، األثــر علــى الثقافــة، والســلوكات 

ــم، الــخ.( محــوًرا رئيســًيا مــن أجــل تملــك تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال؛ والقي

 جعــل »البحــث النظــري والتطبيقــي« المشــتل الضــروري للمســاهمة فــي التقــدم فــي طريق إنتاج مضاميــن بيداغوجية . 10
رقميــة تســتجيب للحاجيــات الحقيقيــة والمخصوصــة، وتحظــى بمصادقــة الفاعليــن فــي منظومــة التربيــة والتكوين، 
ممــا يجعلهــا مقبولــة وُمتملّكــة وقابلــة للتطــور وتشــاركية وُمثّمنــة، ذلــك أن إنتــاج ونشــر وتثميــن المضاميــن الرقميــة 
البيداغوجيــة المناســبة يعــد خطــوة حاســمة مــن أجــل اإلدمــاج األمثــل لتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال كأدوات، 

وتعلمــات، وكفايــات، وثقافــة داخــل منظومــة التربيــة والتكويــن؛ 
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 ضمــان الشــروط الضروريــة لتوجيــه تقنيــات اإلبحــار والبحــث فــي اإلنترنيــت كــي يصبــح المحتــوى البيداغوجــي هــو . 11
مركــز االهتمــام؛

 إعــادة النظــر فــي مســطرة اســتيفاء المــادة الدراســية المرتبطــة بالمحتويــات الرقميــة البيداغوجيــة، وتعزيــز . 12
إدمــاج المحتويــات الرقميــة المقدمــة للمدرســين فــي األقســام، والتكويــن المســتمر فــي موضــوع التدريــس بواســطة 
تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال، والعمــل مــن أجــل تحقيــق منظوريــة أفضــل لأرضيــات الرقميــة المؤسســية، 

ــد؛ وتطويــر أرضيــة مــن أجــل الدعــم المدرســي عــن بُع

 تكثيــف األنشــطة المدرســية الموازيــة )نــواد، جمعيــات مدرســية...( التــي يتــم فيهــا اعتمــاد التكنولوجيــات الرقميــة . 13
واعتبارهــا دعامــة للتنميــة الثقافيــة؛

ــى . 14 ــة، عل ــم والثقاف ــة الخاصــة بالتعلي ــاة الموضوعاتي ــن، وبالخصــوص القن ــن الســمعيين البصريي  تشــجيع المتعهدي
ــات اإلعــام واالتصــال فــي برامجهــا وموادهــا. ــة بفضــل تكنولوجي ــات تفاعلي إدمــاج مقارب

 3 • من أجل مقاربة جديدة لتكوين املوارد البشرية

يهتــم هــذا المحــور بالضــرورة الحيويــة للتكويــن والتكويــن المســتمر للمدرســين، باعتبــار أن التغييــر التدريجــي لمنظومــة 
التعليــم والتكويــن يمثــل مشــروعا وأفقــا. وعلــى المشــروع القابــل للتحقــق فــي االســتمرارية أن يقــوي التعليــم بواســطة 
تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل؛ وأمــا األفــق، علــى امتــداد خمــس ســنوات، فيتمثــل فــي التكويــن بواســطة هــذه 

التكنولوجيــات. ولتحقيــق هــذا الهــدف يبــدو مــن المهــم التنصيــص علــى:

ــة الموضوعــة رهــن . 15 ــى اســتعمال األدوات التكنولوجي ــة التدريــس عل ــن هيئ ــة تشــاركية مــن خــال تكوي ــي مقارب  تبّن
إشــارتهم، وتكويــن مــن يمارســون مهــام التدريــس، وتحضيــر مــن يتكونــون علــى تملــك مقتضيــات هــذه التكنولوجيــا؛ 
ويتطلــب هــذا األمــر توفيــر العــدد الكافــي مــن الُمكونيــن فــي المراكــز، واالنفتــاح علــى الكفــاءات العاملــة فــي 
الجامعــات وفــي المؤسســات الخاصــة، قصــد اســتقطاب أحســن العناصــر وتمكنيهــم مــن متابعــة التكويــن فــي ســلك 

التبريــز؛

ــن فــي المشــاركة فــي االســتعمال . 16 ــات الُممارســين والراغبي ــة إلشــراك مدرســي المعلومي  اتخــاذ إجــراءات تحفيزي
لــأدوات  األفضــل  اإلدمــاج  علــى  إذ سيســاعدون  المدرســة؛  فــي  والتواصــل  اإلعــام  لتكنولوجيــات  المكثــف 
ــوا بذلــك مــوارد نموذجيــة بالنســبة لباقــي المدرســين. كمــا أنهــم  المعلوماتيــة فــي طــرق توصيــل موادهــم، فيكون
ســيتحولون إلــى أطــر مركزيــة لتطويــر االســتعماالت الجديــدة لتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال فــي مؤسســاتهم؛ 

 إيــاء عنايــة خاصــة بتكويــن المفتشــين فــي مجــال اســتعمال تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال فــي مختلــف المــواد . 17
الُمدرَّســة؛ 

وضــع سياســة تحفيزيــة للمدرســين ليطــوروا المحتويــات الرقميــة البيداغوجيــة. يتعلــق األمــر بتحفيــز الممارســات . 18
الجيــدة فــي هــذا المجــال ومواكبتهــا وتطويرهــا ونشــرها. 
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4 • جوانب تنظيمية ولوجستية

اعتبــارا للتطــور الســريع للتكنولوجيــات، فــإن العنصــر األول الــذي ال محيــد عنــه، يتمثــل فــي تجهيــز التاميــذ باأللــواح 
الرقميــة، وتوفيــر ارتبــاط إنترنيــت بصبيــب معقــول )2 ميغابايــت يمثــل اليــوم حــّدا أدنــى(؛ بحيــث يســاعد علــى إدخــال 
ــن  ــوج مضامي ــى ول ــذ عل ــة »الويفــي« فــي المؤسســات؛ كمــا أن اســتعمال اإلنترنيــت سيســاعد المدرســين والتامي تقني

متوفــرة عــن بُعــد عبْــر وضــع تجهيــزات خاصــة بالمؤسســات. ومــن أجــل ذلــك ال بــد مــن:

ــج . 19 ــر حصــر األهــداف والنتائ ــة، عب ــات الحقيقي ــي يجــب أن تحــدد حســب الحاجي ــأدوات الت ــل ل  االســتغال األمث
المرجــوة، واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لتقييــم دور هــذه األدوات؛

األخــذ بعيــن االعتبــار، مســبقا، مجمــوع اإلكراهــات اللوجســتية التــي قــد تشــكل عقبــة أمــام اســتعمال األدوات التــي . 20
ســيتم وضعهــا. فوجــود أو غيــاب الربــط المناســب بالتيــار الكهربائــي، وســامة األمكنــة، ووجــود الســالم إن كانــت 
هنــاك حاجــة إلــى نقــل المعــدات مــن مــكان إلــى آخــر، كلهــا عناصــر قــد يكــون لهــا تأثيــر كبيــر فــي االســتعمال 

الفعلــي لــأدوات.

ــات اإلعــام والتواصــل )3 ســنوات كأقصــى . 21 ــار التقــادم الســريع لــأدوات المرتبطــة بتكنولوجي األخــذ بعيــن االعتب
ــادي شــراء  ــي المباشــر، وتف ــات حســب االســتعمال الفعل ــب الحواســيب(، وحصــر المقتني ــى أغل ــدة بالنســبة إل م
ــة  ــة للفعالي ــن تســتعمل إال الحقــا. يجــب إذن إعطــاء األولوي ــي ل ــات الت ــات ضخمــة مــن المعــدات أو البرمجي كمي

ــر والمتوســط؛ ــن القصي ــة فــي المديي ــات الحقيقي ــة، واســتهداف األدوات حســب الحاجي العملي

االهتمــام باألبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة إلدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال فــي منظومــة التربيــة والتكويــن . 22
بإرســاء بنيــة مخصصــة لخلــق »قطــب وطنــي إلنتــاج المضاميــن المغربيــة«؛ 

وضع مخطط استراتيجي لتطوير المعلوميات التربوية؛. 23

التفكيــر فــي إدمــاج كامــل للمقــاوالت المغربيــة فــي هــذا المخطــط، فــي إطــار شــراكة بيــن القطاعيــن العمومــي . 24
والخــاص، ســواء فــي صناعــة الُمعــدات، أو تطويــر البرمجيــات النوعيــة، أو خلــق مواقــع علــى اإلنترنيــت، أو تصميــم 
صفحــات ويكبيديــا بمختلــف اللغــات. ومــن شــأن سياســة إراديــة مــن هــذا القبيــل أن تــؤدي إلــى خلــق فــرص الشــغل 

والثــروات وتطــور الصــادرات علــى المــدى القريــب جــدا.

توفــر كل المعنييــن بالعمليــة التربويــة، علــى المــدى المنظــور، علــى هاتــف ذكــي أو لوحــة إلكترونيــة؛ ويمكــن التفكيــر . 25
فــي آليــة للدعــم مــن خــال صنــدوق الخدمــات العامــة الــذي تديــره الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــات؛

إعــادة التفكيــر، بشــكل متواصــل، فــي تجهيــزات التاميــذ والمدرســين بســبب تطــور التكنولوجيــات واالنخفــاض . 26
الكبيــر ألســعار التجهيــزات الفرديــة؛

مطالبــة المتعهديــن فــي قطــاع االتصــاالت باقتــراح عــروض خاصــة بالتربيــة تســاعد المتعلميــن علــى ولــوج مجموعة . 27
مــن المواقــع التربويــة المحــددة ســلفا، كمــا هــو شــأن نمــوذج العــروض التــي تســمح بالولــوج االســتثنائي للشــبكات 

االجتماعيــة، وذلــك بأســعار تشــجيعية؛
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ــة، وتفــادي االقتصــار . 28 ــى كافــة المنّصــات الحديث ــوج إل ــة أن تكــون ميســرة الول ــن البيداغوجي ــن فــي المضامي يتعي
أو التركيــز علــى نظــام وحيــد. لذلــك ســيكون مــن الضــروري أن تأخــد المقتنيــات التقنيــة المقبلــة بعيــن االعتبــار 

ضــرورة توفــر هــذه المضاميــن فــي اللوحــات والهواتــف الذكيــة.

 5  • النهوض بالثقافة يف منظومة التربية والتكوين من خالل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

يســتهدف هــذا المحــور تعزيــز الثقافــة فــي المؤسســات المدرســية مــن خــال تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال، وتشــجيع 
ــذ، لتمكينهــم مــن  ــة للتامي ــة والجماعي ــر القــدرات الفردي ــذ بهــذا الصــدد، وتطوي ــدى التامي ــكار ل ــداع واالبت روح اإلب

التعامــل مــع الثقافــة بفكــر نقــدي ومــن المشــاركة بدورهــم فــي اإلنتــاج الثقافــي الرقمــي، ولهــذا الغــرض يتعيــن:

 مــد الجســور بيــن الثقافــة والمدرســة والتنميــة الجهويــة والمحليــة علــى أســس جديــدة تأخــذ بعيــن االعتبــار . 29
تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال، فــي إطــار تفعيــل الجهويــة المتقدمــة. ويتعلــق األمــر بتجديــد العمــل العمومــي فــي 
المجــال الثقافــي والفنــي مــن هــذا القــرب، عبــر شــراكات مجــددة، تثمــن الخصوصيــات الثقافيــة واللغويــة لمختلــف 

جهــات التــراب الوطنــي عبــر الدعامــات الرقميــة؛

المحافظــة علــى التــراث الثقافــي الوطنــي، عبــر إنتــاج مضاميــن رقميــة مغربيــة قــدر اإلمــكان ونشــرها علــى . 30
اإلنترنيــت، وتشــجيع الشــباب علــى زيــارة هــذه المواقــع ومنحهــا األولويــة، خاصــة فــي إطــار األبحــاث التــي يجرونهــا 

حــول ثقافتنــا وتاريخنــا وقيمنــا؛ 

النهــوض باســتراتيجية واضحــة لتطويــر العــرض الرقمــي الوطنــي. ونظــرا للتأخــر الكبيــر الملحــوظ فــي مجــال . 31
إنشــاء التجهيــزات الثقافيــة التقليديــةـ والتوســع الهائــل للممارســات الثقافيــة الجديــدة فــي أوســاط الشــباب، 
بواســطة التكنولوجيــات الرقميــة، فــإن هــذه االســتراتيجية تهــدف إلــى إطــاق ديناميــة ثقافيــة وطنيــة حديثــة 

وتناقــل التــراث الثقافــي والفنــي المغربــي بصيــغ جذابــة ومحفــزة. 

وتقوم هذه االستراتيجية على المحاور اآلتية: 

تســهيل االســتثمار فــي الثقافــة الرقميــة، عبــر تشــجيع ولــوج المســتثمرين فــي هــذا المجــال إلــى االعتمــادات . 32
المرصــودة لتشــجيع ابتــكار التكنولوجيــات الجديــدة وبرامــج »تطويــر« و«انطــاق« و«صنــدوق الخدمــة الشــاملة«؛

تطويــر مواقــع اإلنترنيــت الموضوعاتيــة التــي تقــدم للشــباب محتويــات نصيــة وســمعية بصريــة اســتكماال للمعــارف . 33
المدرســية والجامعيــة؛

تطويــر متاحــف رقميــة تحقــق انفتــاح الشــباب علــى تاريخهــم وتقــدم لهــم مختلــف جوانــب الثقافــة والقيــم المغربيــة . 34
فــي غناهــا وتنوعهــا؛

وضــع شــبكة للتواصــل عبــر اإلنترنيــت تســتهدف تحفيــز وتســهيل الولــوج إلــى هــذه الخدمــات باللغــات الوطنيــة، مــن . 35
أجــل تعميــم الفائــدة علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب؛

رصــد الميزانيــات الازمــة للقيــام بــكل مــا ســلف، ســواء مــن ميزانيــة الدولــة أو مــن ميزانيــات يتــم تدبيرهــا لتحقيــق . 36
هــذه األهداف.
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