النموذج التناوبي المندمج
ملخص مداخلة د.محمد الدريج
في موضوع :
" أفق بناء النموذج التناوبي المندمج :أسس ومكونات الدمج بين االفتراضي
والحضوري في الفصول الدراسية"
في ندوة االيسيسكو التفاعلية عن بعد ( 10ماي " ، )2020توظيف تكنولوجيا
المعلومات والذكاء االصطناعي لالرتقاء بجودة التعليم".على الرابط :
https://www.facebook.com/ICESCO.Ar/videos/1630702797104720 /

أوال  -مقدمة  :التعريف بالنموذج:
هذا النموذج التربوي (نموذج تناوبي منددمج) والدذي سنستعرضدب بلدكل أك در
تفصدديال ولدددموال فدددي كتابندددا ":هندسددة التكدددوين اتساسدددي للمدرسدددين وتم دددين
التعليم" ،يقوم على أساس بسديط وهدو المدوج و الددمج بدين التعلديم االفتراضدي
عددن بعددد والتعلدديم التقليدددي الحضددوري ،بلددكل تندداوبي ( 50فددي الما)ددة) وفددي
صيغتين (وربما أك ر) وحسب امكانيات كل مؤسسة من حيث البنيات وقدرت ا
االستيعابية و التج يوات والتنظيمات وخصوصدية المنطقدة التدي تتواجدد في دا،
كالتالي:
الصيغة األولى  :تتم دل فدي أن يقسدم البرندامج و اسدتعمال الدومن فلدى نصدفين( 50في الما)ة) بحيث يمكن أن تدتم العمليدة التعليميدة علدى اللدكل التدالي  :فذا
حضر التالميذ أو الطالب الى المدرسة أو مركدو التكدوين فدي الصدبام مد ال ،
فددال حاجددة ل ددم للحضددور فددي الددووال او العكددس،وفذا اسددتفادوا مددن الدددروس
الحضورية التقليدية في الصبام فدنن م يسدتفيدون مدن الددروس االفتراضدية فدي
الووال ،وقد تطبق في هذه الحالة م ال تقنية الفصل المعكوس.
ؤ سرر
الصيية الثانةيي  :إذا حضررن ف ررم ذ ر /ط ب إلررا الرسة ررالتكوين للتح ل  ،يبقا الن م اآلخن في الرنزل فري الركتبر  ...فري
كرن خخرن يركرنمن رن التح ر ل افتناعر ن رن رس يتنرن و لرا ذلر .
ن هنن هر ا رتال ل الص رول لركل ضرن م فنقضري لرا ا ت رن فري
الحواعرررن ا قسرررنل الرلرررتن فررري البررروا  ،فالطررري الرررنقل فررري الر رررن ن
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الزينةات الر ساف ( خنص نس اللجوء لتقن "الواقع الر زز"
الررسة ت الحضرروةي و الررنقل فرري
 Realityرواء فرري الررسة ت ا فتناعر
الرسة ر ن ا ررنذ م الرحنعررنين الرررؤطنين  ...فضر ررن ررو الرت لرر ن
ررواء الت رر /الط ب الرتررسة ن الرر ين يتم رره لرمنرر التررسةي  ،ل سرروا
الرن ز نذ ن في ال ول ط ل يرنل ا ربو ،
لز ن ن فتقنل إلا الرسة
ررن ذررس ن الرنمررنا الرجررز ءات ،
رررن يركننررن ه ر ا التن ر ن التنررن ي الرنررس
ن ت سال ا تناذ ج الص ل الر كوت.
وفددددي جميدددد اتحددددوال تتددددره لةكاديميددددات الج ويددددة وللمددددديريات االقليميددددة
والمددارس و المراكدو التابعدة ل دا  ،حريدة اختيدار الصديغة التدي تراهدا مناسدبة
لخصوصددية المنطقددة والسدديا الددذي تعمددل فيددب ونوعيددة التالميددذ الطددالب و
االمكانيدددات الماديدددة والبلدددرية المتدددوفرة  ،ويتدددره ل دددا قددددر مدددن االسدددتقالل
والمبادرة في التعامل م المن اج واستعماالت الومن وتنظيم الحياة المدرسدية
بلكل مندمج.
Augmented

ثانيا  :مكونات النموذج وأسسه:
1الفصول االفتراضية:2بيداغوجية الفصل المعكوس3تقنيات الواق المعوو.4اتسس القيمية االخالقية.بالنسدددبة للفصدددول االفتراضدددية أو انلكترونيدددة،هي عبدددارة عدددن بي)دددة للتعلددديم
المتوامن أو غير المتوامن  ،و تماما كما في الفصل العادي ،يمكدن للتلميدذ فدي
الفصددول االفتراضدددية الملددداركة فددي التعلمدددات والتفاعدددل المبالددر سدددواء مددد
المدرسين أو م ومال)ب و هذا يعني أن التالميدذ و المدرسدين يلجدون فلدى بي)دة
الفصدددل االفتراضدددي ويتواجددددون معدددا  ،باسدددتعمال الحواسددديب اللخصدددية و
اتج وة الذكية ..كما يمكن الولوج فلي ا أيضا عبر بوابة أو استنادا فلى بدرامج
تتطلب التحميل و الت بيت  .وتمكن هذه الفصول المدرس من تنظيم الوضعيات
وفنجاو الدروس في واق افتراضي يختاره ليتناسب م الدرس المراد فنجاوه،
كمددا يقددوم باالتصددال لددبب المبالددر مد تالميددذه و ارسددال البيانددات الددي م وتقبلددب
ملاركات م ويتمكن من جعل م يتعايلون م الدرس دون التقيد بومان او مكان
معين.
أمددا مصددطل ” الفصددل المعكددوس” فقددد اكتسددب انتلددارا واسددعا فددي العديددد مددن
اتنظمددة  ،ممددا جعل ددا تحدددث تغييددرا فددي ” تنظدديم الدراسددة “ ،واالنتقددال فلددى
نموذج تعليمي عملي فعال ،وأك ر اهتماما بالمتعلم .ويجعل هذا الفصل التالميذ
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ي يأون ويراجعون دروس م في بيوت م حتى تكون اتنلطة التعليمية ـ التعلميدة
فددي فصددول المدرسددة واضددحة وملموسددة بالنسددبة فلددي م .وخددالل وجددودهم فددي
الفصل ” للتعلم” لن يقوموا سوى بننجاو تمارين تطبيقية واالكتلدافات المتعلقدة
بالموضوع  ،أي العمل على ت عميق الف م .ولدم يعدد المددرس هدو الدذي يحضدر
المعلومددات ،ولكنددب يقددوم بمسدداعدة التلميددذ علددى اسددتيعاب المفدداهيم اتساسددية.
وسدديتام للمدددرس وقددت أكبددر ،لمتابعددة حدداالت كددل تلميددذ حسددب خصوصددياتب.
فالمدددرس فذن يقددوم بدددور المرافددق والمرلددد .كمددا يرمددي هددذا النمددوذج فلددى
اسددتخدام التقنيددات الحدي ددة و لددبكة اننترنددت بطريقددة تسددم للمعلددم بتوظيددف
مقاط فيديو أو صور وملفات صوتية وكتب الكترونية أو غيرها من الوسدا)ط
 ،ليطل علي ا التالميذ في مناول م أو في أي مكان آخر باستعمال حواسيب م أو
هواتف م ولوحات م الذكية قبل حضور الدرس .في حين يُخصص وقدت الددرس
الحضدددوري للتطبيقدددات و للمناقلددددات والملددداري والتدددددريبات (ويمكدددن هنددددا
االستعانة بتقنيات الواق المعوو . Augmented Reality.
(راج ب ذا الخصوص الرابط https://www.new-educ.com/la-classe-inversee :
ثالثا  -مزايا النموذج التناوبي (  50في الما)ة).
من موايا النموذج التناوبي والذي يتأسس على الدمج بين الفصول االفتراضدية
والفصول الحضورية ،مميوات عديدة نذكر من ا:
 -1س ولة االستخدام  ،ال يحتاج هذا النموذج الذي يعتمد على فدارة الفصولاالفتراضية وفدماج ا في منظومة متكاملة م الفصدول الحضدورية  ،م دارات
تقنية عالية  ،كما أن تطبيقب بلكل جيد ،يحدث انخفاضا كبيرا في تكلفة التعلديم
 ،حيث تخفض مقاعد الدراسة فلى النصف كمدا تدوفر علدى االسدر تنقدل أبنا) دا
اليومي فلى المدارس ...م فن استعمال تقنيات "الواق المعوو" يوفر الك ير من
المواد والمختبرات ويوفر تكاليف الويارات و الخرجات للمتاحف وللمحميدات
الطبيعية ومؤسسات االنتاج وغيرها.
 - 2كما أن الحصص انفتراضية تدوفر الوقدت مدن حيدث أن التعلديم يدتم فديأي وقت ،حيث صار بنمكان التلميذ أن يتعلم في أي وقت  ،اتمدر الدذي يمكدن
مددن تغطيددة عدددد كبيددر مددن التالميددذ فددي مندداطق جغرافيددة مختلفددة وفددي أوقددات
مختلفة " ،الحضور عن بعد".
 -3تلجي التالميذ على الملاركة دون خوف أو قلق م احترام نوع ذكا) مو وتيرت م في التعلم .ومدن هندا يكدون بنمكدان المددرس أن يطبدق تفريدد التعلديم
وما يعدرف بالبيدداغوجيا الفارقدة (احتدرام الفدرو الفرديدة)،ويكون ذلده ممكندا
عندما يتآلف العمل بفضل اندماج االفتراضي بالحضوري.
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 - 4كمددا أن تووي د التالميددذ بالتندداوب علددى نددوعين مددن التدددريس يسدداهم فدديالقضاء على الدروس الخصوصية خاصة بمدا تقدمدب الفصدول االفتراضدية مدن
دعم ومواكبة وتقويم تكويني مبالر.
-5فمكانيددة تسددجيل الدددروس نعددادة ملدداهدت ا  .ويمكددن أن تعدداد فن اقتضددىالحال أ ناء الحصص الحضورية في االقسام.
 - 6توليددد القدددرة علددي البحددث لدددى الطددالب والددتعلم الددذاتي وفددي نفددس اتنالعمل في مجموعات ننجاو ملاري القسم.
- 7تتحول هذه الفصول التي تتدأرج بدين الحضدور واالفتدراض ،فلدي وسديلةجددذب وتحفيددو وتلددويق ويقبددل علي ددا الطددالب خاصددة أنددب أصددب لدددي م لددغف
وحب للكمبيوتر واننترنت منذ سن صغيرة.
 -8كمددا يسد ل النمددوذج التندداوبي (  50فددي الما)ددة) فجددراءات التقددويم حيددثيمكدددن أن يدددتم بلدددكل مبالدددر مدددن قبدددل المعلمدددين أو عدددن بعدددد فدددي الفصدددول
االفتراضية .بانضدافة فلدى أنلدطة التقدويم الدذاتي التدي يقدوم ب دا التلميدذ بلدكل
مسددتقل والتددي تسددم لددب وللمعلمددين بالحصددول علددى مؤلددرات عددن صددعوبات
التعلم...
 -9كما أن محتويات المن اج في النموذج التناوبي  ،يمكن أن يقدم علي ا كدلمددددن المعلددددم و التالميددددذ  ،أم لددددة مندمجددددة تسددددتجيب أك ددددر لبي)ددددة المدرسددددة
وللخصوصيات المحلية ؟
-10عملية الددمج بدين النظدامين  ،تخلدق نوعدا مدن اللدراكة بحيدث يدوفر أحددالنظامين ما ينقص لدى النظام االخر  ،فم ال يوفر التعليم الحضوري قدرا مدن
التفاعدددل الحدددي فدددي العالقدددات االنسدددانية داخدددل الفصدددول واالحتكددداه المبالدددر
واللحنات العاطفية  ،االمور التي تضعف في الفصول االفتراضية أو تنعدم".

وقد حظيت الندوة بمتابعة واسعة خالل بثها المباشر عبىر صىةحة اسيسيسىكو
عل فيسبوك ،ويمكن مشاهدة وقائعها كاملة عل الرابط:
https://www.facebook.com/ICESCO.Ar/videos/1630702797104720 /

في انتظار مالحظاتكم وتوجي اتكم
دمتم في رعاية هللا
محمد الدريج
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