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Emadrassa

تطبيق يجعل املعرفة يف متناول اجلميع
إنهــا انطالقــة جديــدة وطموحــات متجــددة بالنســبة إىل «»Emadrassa
التابعــة لـ«إنــوي» .فقــد انتقلــت املنصــة الرتبويــة للفاعــل الرقمــي الشــامل
اليــوم إىل مســتوى آخــر بإطالقهــا لتطبيــق متوفــر مجانــا عــى «»iOS
و« .»Androidتطبيــق عــري يضــم كل وظائــف املنصــة (الفيديــو ،الصــوت،
إلــخ) ،ويشــتغل أيضــا دون ربــط باإلنرتنيــت.

«دورنا هو جعل
التكنولوجيا يف
خدمة التعليم.
إذ يشكل ذلك
رافعة أساسية
لتحسني جودة
تعليم األطفال
والشباب».

يأخ ــذ التطبي ــق الجدي ــد « »Emadrassaش ــكل «منص ــة للتعلي ــم الرقم ــي».
إذ ميكـــن الوصـــول إىل املحتويـــات بـــكل ســـهولة عـــى رفـــوف رقميـــة،
وبتفاعـــل أكـــر.
تصميــم التطبيــق جعــل كل املحتويــات تفاعليــة حتــى يكــون التلميــذ فاعــا
عــى املنصــة .املســتجد اآلخــر هــو أن كل املحتويــات متاحــة حتــى خــارج
اإلنرتنيــت بعــد التحميــل األول.
منـــذ إطالقهـــا عـــام  ،2012نجحـــت « »Emadrassaيف مواكبـــة التالميـــذ
املغاربـــة ،خاصـــة الذيـــن يدرســـون يف الســـنة السادســـة ابتـــدايئ والســـنتني
األوىل والثالثـــة إعـــدادي ،وكذلـــك يف مســـتوى البكالوريـــا (علمـــي) .وقـــد
متكنـــوا ،بفضـــل « ،»Emadrassaمـــن مراجعـــة دروســـهم ،واالســـتعداد
المتحاناته ــم ،والحص ــول ع ــى مه ــارات جدي ــدة ،واإلس ــتفادة م ــن التدري ــب
واإلرشـــاد يف التنميـــة الذاتيـــة والتوجيـــه الرتبـــوي أو املهنـــي.
«الرتبيـة و التعليـم دعامتـان أساسـيتان لاللتـزام املجتمعـي إلنـوي منـذ عـدة
سـنوات .دورنـا ،مـن خلال منصـة ‘ ،’Emadrassaهـو جعـل التكنولوجيـا يف
خدمـة التعليـم .إذ يشـكل ذلـك رافعة أساسـية لتحسين جـودة تعليـم األطفال
والشـباب» ،تقـول كنـزة بوزيـري ،مديـرة االتصـال املؤسسـايت واملسـؤولية
…
االجتامعيـة لـدى «إنـوي».
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… تعــد « »Emadrassaأول مدرســة تفاعليــة رقميــة يف إفريقيــا ،وقــد تــم تطويــر
التطبيــق برشاكــة مــع « ،»Leanovaوهــي رشكــة ناشــئة متخصصــة يف إنشــاء
وتحويــل وتوزيــع املحتــوى الرقمــي مــن خــال املنصــات الرقميــة.

«إن ‘’Emadrassa
هي التجسيد
امللموس اللتزام
‘إنوي’ بدعم
التعليم».

إط ــاق تطبي ــق « »Emadrassaكان كذل ــك مناس ــبة إلغن ــاء مختل ــف فق ـرات
املنصـــة مبحتويـــات جديـــدة .مثـــا ،تتوفـــر مكتبـــة « »Emadrassaاآلن
ع ــى أك ــر م ــن  80مؤلف ــا  :حكاي ــات ،رواي ــات ،ورس ــوم متحرك ــة بالعربي ــة
والفرنســـية ،متاحـــة للجميـــع ويف كل األوقـــات .كـــا أن الفضـــاء املخصـــص
للدعـــم املـــدريس ،حجـــر الزاويـــة يف املنصـــة ،يوفـــر للتالميـــذ املئـــات مـــن
ال ــدروس والتامري ــن واالمتحان ــات املصحح ــة ،ب ــل ويق ــرح التطبي ــق أك ــر
م ــن  250فيدي ــو لل ــدروس والتوجي ــه.
«إن ‘ ’Emadrassaهــي التجســيد امللمــوس اللت ـزام ‘إنــوي’ بدعــم التعليــم.
إنهــا حقــا منــوذج رائــع لتعبئــة التكنولوجيــا مــن أجــل توفــر املصاحبــة
الرتبويــة لتالمذتنــا يف كل األوقــات» تقــول كنــزة بوزيــري قبــل أن تختــم «إنهــا
مصاحبــة تعتمــد القــرب والجــودة لتمكنهــم ليــس فقــط مــن الدراســة بشــكل
أفضــل ،بــل كذلــك تعبــد لهــم الســبيل للتفتــح والتطلــع نحــو املســتقبل».
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