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 2020/2021للموسم التكويين  لتكوين عن بعددليل حول سري ا

 

البيداغوجية. التواصلية وو يسري عملية التكوين عن بعد يف جوانبها التقنية يسعى هذا الدليل إىل ت

بالرفع من من أجل ذلك فهو يقدم بعض التوجيهات اليت تبقى غايتها املثلي هي توفري الشروط القمينة 

خاصة يف هذه الظرفية اليت تتطلب تظافر اجلهود  جودة التكوين خدمة أوال وأخريا ملنظومتنا الرتبوية

  .من أجل جتاوز إكراهات اجلائحة

 

 وتواصلية: تقنية توجيهات  .1

علنة ببوابة القاعات االفرتاضية امل تستعمل روابطمن أجل احلضور حلصص التكوين عن بعد،  •

 .(www.crmefk.ma)رة ــــالقنيطاإلقليمي للمركز برع الف

هذا ل استعمتم ا، يات التكوينجمزوءإلحدى اذ ـــدن أستــيف حالة التوصل برابط خمتلف من ل  •

 . وبشكل حصري من أجل احلضور للمجزوءة املعنيةرابط ال

 Google meetق ـــــــــــــباستعمال اهلاتف جيب حتميل وتثبيت تطبيلولوج القاعات االفرتاضية  •

ل التطبيق ملا يطلب هذا األخري ـاهلاتف، ثم نسخ ولصق رابط القاعة االفرتاضية بعـــد تشغيعلى 

يف يف الئحة الروابط أو مبجرد النقر على الرابط االفرتاضية القاعــــة ميكن ولوج كما  ذلك. 

 الربيد الذي أرسل به. 

، Google meetق ـلولوج القاعات االفرتاضية باستعمال احلاسوب، ال حاجة لتحميل وتثبيــــت تطبي •

  Firefoxأو  Google Chromeح ك ـــــــــفتح الربيد اإللكرتوني للطالب)ة( فـــــي متصفيكفي 

يف خانة العنوان للمتصفح، أو  ولصق رابط القاعة االفرتاضيةثم نسخ مثـال،  Microsoft Edgeأو 

 يف الئحة الروابط أو الربيد الذي أرسل به. النقر على الرابط

الة ــــباراة األكادميية. يف حاملستعمل عند التسجيل ملاإللكرتوني  العنواننبغي استخدام نفس ي •

هـذه وان اجلديد )عناوين االتصال باإلدارة أسفله(. ـــالم إدارة املركز بالعنـــتغيري العنوان وجب إع

القاعدة ال تنطبق على منسقـــــي األقسام الذين عليهم أن يستعملوا العنوان اإللكرتوني الذي 

 توصلوا به من لدن إدارة املركز. 
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 .الشخصية خالل حصص التكوين عن بعدتشغيل الكامريا من الالزم  •

رح سؤال مثال ويقفل مباشرة ــضروري لتاليف التشويش، على أن يتم تشغيله لط امليكروفون إقفال •

  .بعد ذلك

 

  : توجيهات يف الشأن البيداغوجي .2

 .قة إلكرتونيةـــيا بطريــل احلضور حلصص التكوين عن بعد يتم تلقائــتسجي •

التكوين يف  نفس املقتضيات املعمول بها رهــــحضور حصص التكوين عن بعد إجباري تؤط •

اب املتكرر غـري املربر اليت تعرض صاحبها لعقوبات قد تصل ــــــــاحلضوري، كتلك املتعلقة بالغي

 . النهائي ردــــــلطإىل حد ا

وجب التحضري للحصة عن بعد كما هو احلال بالنسبة للحصص العادية )الرتكيز، اهلندام،  •

 .اجللوس...(وضعية 

 املشاركة الفعالة يف تنشيط خمتلف وضعيات التكوين. •

الرفع من منسوب التكوين الذاتي باعتباره اساسيا الستثمار املكتسبات اليت توفرها خمتلف  •

 جمزوءات التكوين. 

 الالزمني.  والدقةاحلرص على إجناز املهام املطلوبة يف إطار التكوين بالعناية  •

 

 لالتصال بإدارة املركز

 kawtarelkhachibi@gmail.com   مسلك االبتدائــــــي:  -

 

 k.ezhani@gmail.com                مسلك الثانــــــــوي: -

 

 abdelaliabid@gmail.com             مسلك الدعم الرتبوي: -
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