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 إعالن   لآلباء   واألمھات 

 الموضوع    :    تقییم   عملیة   التعلیم   عن   بعد 

                في  إطار  عملیة  التواصل  مع  اآلباء  واألمھات  وفي  ظل  األوضاع  االستثنائیة  الصعبة  التي  یعیشھا  العالم  الیوم، 
كما  جرت  العادة  على  إرساء  التواصل  المستمر،  و  إخباركم  أن  عملیة  التعلیم  عن  بعد  قد  " كاوص "                    تحرص  مؤسسة 

 مرت   بالمراحل   التالیة : 

 )                 بالنسبة  للسلك  األولي  واالبتدائي،  في  استجابة  لقرار  وزارة  التربیة  الوطنیة  بمواصلة  الدروس  عن  بعد  تم  اقتناء 
 (OPEN  edX  ) أو  خادم  معلوماتي  بشكل  قانوني  ومؤمن  یسمح  باستعمال  منصة  إلكترونیة  احترافیة   (SERVEUR               
لضمان  تعلیم  فعال  عن  بعد،  وكذا  تنظیم  دورة  تكوینیة  مكثفة  خالل  أسبوع  من   (MOOCS  )                   الرائد  العالمي  في  مجال 
مارس  بتأطیر  من  متخصصین  في  ھذا  المجال  لتھیئ  المدرسات  والمدرسین  تقنیا  لتدبیر  التعلم  عن  بعد  ،                      16 الى  20
مارس .  وخالل  األیام  المقبلة                   باإلضافة  الى  إعادة  برمجة  الدروس  وانطالق  عملیة  التعلیم  عن  بعد  ابتداء  من  23

 سنستعمل   وبتدرج   منصة    webex   cisco  للتواصل   المباشر   عبر   مؤتمرات   فیدیو. 

منذ  ثالث   (Moodle  )               بالنسبة  للسلك  اإلعدادي  والثانوي،  فإن  المتعلمین  تعودوا  على  ولوج  المنصة  االلكترونیة 
                سنوات،  حیث  یجدون  فیھا  البرنامج  السنوي،  استعماالت  الزمن،  نقط  المراقبة،  وسرعان  ما  تقرر  البدء  بالتعلیم  عن 
بموارد  رقمیة  ومؤتمرات  فیدیو  مباشرة  مع  تالمیذھم  عبر   (Moodle  )                 بعد،  فإن  أساتذتنا  انطلقوا  في  إغناء  منصة 

 . (Zoom    ) 

 ھذا   ونشیر   إلیكم   أن   اإلدارة   والمؤطرین   یواكبون   عملیة   التعلم   عن   بعد   قبل   وأثناء   وبعد   اإلنجاز . 

                 إن  إدارة  المؤسسة  تحث  جمیع  اآلباء  واألمھات  على  التعاون  مع  األطر  التربویة،  بحرصھم  على  تتبع  أبنائھم  الدروس 
               عن  بعد،  وتشجیعھم  جمیع  األطر  على  مجھوداتھم  الجبارة  والمضاعفة  لضمان  نجاح  النمط  الجدید  للتعلم،  وتھیئة 

 أبنائھم   على   التأقلم   مع   مثل   ھذه   الظروف   االستثنائیة . 

                   إن  المؤسسة  تشكر  اآلباء  على  تفھمھم  التزاماتھا  مع  األطر  التربویة  من  أساتذة  و  مؤطرین  و  اداریین  و  باقي  األعوان 
                 واحترام  تعاقداتھا  مع  ممونیھا،  و  تلتمس  منكم  المزید  من  التحلي  بروح  المواطنة  والتشارك  الذي  یجعلنا  جمیعا  في 

 مستوى   رفع   التحدي،   لتجاوز   ظروف   الحجر   الصحي   لما   فیھ   مصلحة   أبنائنا   ومستقبلھم . 

 

 

 


