
دراسة حالة إبتكار إجتماعي

تفاصيل األنشطة التي تقدمها المؤسسة :

)YouTube(، طورت  يوتيوب  عبر منصة  الفيديو  نشر مقاطع  تجربة  بعد 
Kezakoo منصتين بمحتوى مختلف، إحداهما مجانية واألخرى مدفوعة.

بدأت  مجانية:  منصة  على  ومجاني  وممتع  تعليمي  فيديو  محتوى   •
يوتيوب  على  فيديو  مقاطع  مشاركة  خالل  من  نشاطها   Kezakoo
 Khan Academy.من مستوحاة   )https://www.kezakoo.com(

)/)https://www.khanacademy.org
 وقد تم تخصيص المحتوى بشكل أساسي للمواد العلمية، مثل الرياضيات 

والفيزياء وعلوم الحياة واألرض.

نشره،  تم  فيديو  مقطع   300 حوالي  حققه  الذي  الجيد  الصدى  بعد   •
Kezakoo. خاصة:  البنية منصة  أطلقت  المحصلة،  اإليجابية  والتعليقات 
com. الهدف من هذه األداة الجديدة، هو إثراء محتوى مقاطع الفيديو 
وجعلها أكثر احترافية. وقد أنتجت Kezakoo من خالل هذه المنصة، ما 

يقرب 1500 مقطع فيديو.

)البكالوريا   BIOF إطالق  بعد  جديدة:  منصة  على  المدفوع  المحتوى   •
كبديل  المصمم   ،Kezakoo BIOF مشروع  البنية  أطلقت  الدولية(، 
بواسطة  تطويره  تم  متميز  محتوى  يقدم  حيث  الخصوصية،   للدروس 

مدرسين ذوي خبرة، باإلضافة إلى تمارين، ألجل تجربة غنية.

ساعات  إلى  والثانويات  اإلعداديات  تالميذ  يلجأ  ما  غالًبا  المغرب،  في 
المؤسسات  تقدمها  التي  الدروس  أن  يعتبرون  حيث  الدعم،  من  إضافية 
إلى  آباؤهم  يضطر  وبالتالي  األساسية.  المفاهيم  من  للتمكن  كافية  غير 
الفردية  الخصوصية  الدروس  لتمويل  تخصيص ميزانية معينة، وأحياًنا كبيرة، 
أو الجماعية ألطفالهم. وتشغل دروس الدعم اإلضافية هذه جزًءا من وقت 
فراغ التالميذ، مما يقلص من الوقت المخصص لتطوير مهارات أخرى )على 
سبيل المثال: المهارات الشخصية التي يتم تطويرها أثناء األنشطة الموازية(.  

بمحتوى  رقمية،  منصة  عبر  الطلبة،  تزويد  إلى   Kezakoo مشروع  يهدف 
تعليمي ممتع، تم تطويره بواسطة خبراء في التعليم.

Kezakoo

 وقع النموذج
إن وقع Kezakoo على التالميذ ال يستهان به، فهو يتوفر على عدد كبير من مقاطع الفيديو، وعدد زوار المنصة مرتفع )700 ألف زائر شهرًيا كحد أدنى(، 
وعدد المشاهدات كبير أيضًا )بعض المحتويات تتوفر على 400 ألف مشاهدة(.  حيث ردود فعل الزوار على المحتوى إيجابية للغاية وتقدر جهود الفريق. 

وتعتبر منصة Kezakoo كبديل للدروس الخصوصية، المكلفة  لألسر التي ليس لديها قوة شرائية كافية.


