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  أكاديمية جهة الشاوية ورديغة

المركز الجهوي للتوثيق 

  واإلنتاج التربوي والتنشيط

  

موضوع يوم درايس   ادماج مس�ت�دات �ك�ولوج�ا املعلومات واالتصال يف العملية التعلميية التعلمية

  ب1ٔاكدميية -ة الشاوية ورديغة  منظ

 

2014/2015  

  المملكة المغربية

  و التكوين المهني وزارة التربية الوطنية
 

 فالش ٕاخ4اري -وي 

يف ٕاطار تفعيل خمطط العمل اجلهوي اخلاص 

اجلهوية Lلرتبية اJٔاكدميية  بربHمج ج�ين، نظمت 

يف  يوما دراس�يا والتكوNن  جلهة الشاوية ورديغة

ادماج مس�ت�دات �ك�ولوج�ا " موضوع 

املعلومات واالتصال يف العملية التعلميية 

 ، 2015مايو  R 20ربعاء ، يوم  "التعلمية

  .Rاكدميية مبقر 

مفaشون �ربويون : وقد اس�تدعي لهذا اLلقاء 

eجلهة واملسؤول عن الوcدة اجلهوية LلتكوNن 

Jeٔاكدميية ورؤساء مصاحل الشؤون الرتبوية 

eلنياeت Rقلميية Rربعة واملhسقون Rقلمييون 

لربHمج ج�ين ومكونون رئjس�يون يف الربHمج 

  .eجلهة وlٔساتذة ومدNرو مؤسسات تعلميية 

كام lٔطره املhسق اجلهوي لربHمج ج�ين ومسا�دوه 

اجلهوي واس�تاذ uامعي  TICEومسaشار 

eحث يف اxال وlٔطر مسؤوw من مدNرية 

  .}رHمج ج�ين 

وبعد اللكمة Rف~تاح�ة اليت lٔلقاها، نيابة عن 

املhسق اجلهوي لربHمج ج�ين مدNر Rاكدميية ، 

حلضور ، ح�ث رحب e رشف ا�Nن cلميي

ا�ي ينعقد ف�ه هذا  وإالطاروlٔوحض الس�ياق 

 واJٔهداف املتو�اة م�ه،  ا�رايس اLلقاء ا�رايس

، lٔس�تاذ uامعي eحث يف اxال ، ا�ي ا�كتور امحد فال مراكزيتناول اللكمة 

من ulٔل ٕادماج Hحج لتك�ولوج�ا املعلومات واالتصال " قدم عرضا يف موضوع  

 ديثة سلط ف�ه الضوء �ىل رشوط ٕادماج هذه التك�ولوج�ات احل" يف الرتبية 

املرجعية واجتاهات املدرسة املس�تق4لية وما ي��aه Rنرتنjت من موارد  واJٔطر

  . مس�تعرضا بعض الت�ارب ا�ولية يف اxال ..�مة لالطر الرتبوية

محمد طيب �تدي ،  اJٔس�تاذ lٔ}رز" اقع املكربم4ادئ الو " ويف مدا�لته حول 

، الت�د�ت اليت ي4hغي اجلهوي TICEمفaش مادة املعلوم�ات eجلهة ومسaشار 

) ة(Rن4aاه ا�هيا و�اصة �ك�يف املامرسة الرتبوية مع الواقع اجلديد  و�ربية التلميذ

  . �ىل Rس�تعامل املسؤول لهذه التك�ولوج�ات احلديثة 

املدغري، رئjس مرشوع تطوNر  محمد املنترصRس�تاذ  ومن -ته lٔعترب

Rس�تعامالت  ومسؤول عن ا¦ترب الوطين Lلموارد الرمقية مبدNرية }رHمج ج�ين  

جتس�يدا لالسرتاتيجية الوطنية من ulٔل تعممي lٔن }رHمج ج�ين uاء ،  eلوزارة

 ىل املسامهة ح�ث يطمح إ  ، ت واالتصاالت يف اxال الرتبوي�ك�ولوج�ا املعلوما
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�الل تعممي اJٔداة املعلوماتية مبختلف من يف حتسني جودة التعلامت 

مخس �ىل  إالسرتاتيجيةهذه  تن°ينو  .اس�تعامالهتا دا�ل املدرسة املغربية

املؤسسات التعلميية eلعتاد املعلوم�ايت  جتهزي اكفة :ويه  حماور �مة

يف جمال  هنية�كوNن وٕامناء القدرات امل ، و وربطها ·ش�بكة Rنرتنت

اس�تعامل �ك�ولوج�ا املعلومات واالتصاالت يف اxال الرتبوي لفائدة 

 الرمقية ووضعها رهن املوارد اق~ناء ومالءمة وٕانتاج، و الفا�لني الرتبويني 

ية م�ذ �رب البوابة الرمق ٕاشارة املدرسات واملدرسني والتلميذات والتال

تطوNر اس�تعامالت �ك�ولوج�ا املعلومات واالتصاالت من ، و الوطنية

�الل التحسjس بقميهتا املضافة يف التدر«س ومصاح4ة وت4aع املامرسات 

ق�ادة ، و ج�ات يف م�ظومة الرتبية والتكوNناملرتبطة eٕدماج هذه التك�ولو 

ي الربHمج من �الل ترصيف Rسرتاتيجية الوطنية �ىل الصعيد اجلهو 

بني إالدارة املركزية و  وإالقلميي واحمليل يف ٕاطار تدبري ¿شاريك

كام اس�تعرض .  اJٔاكدمييات اجلهوية Lلرتبية والتكوNن والنياeت إالقلميية

بعض الت�ارب الناحجة اليت �اNهنا الفريق املركزي مبؤسسات تعلميية يف 

  . في الوسط القروي حول ادماج التك�ولوج�ات احلديثة يف ا�رس الص

الس�يد الغازي البوزيدي ، مكون eملركز املغريب الكوري  واس�تعرض 
، املعايري املعمتدة فË خيص  LلتكوNن يف �ك�ولوج�ات املعلومات واالتصال

تطرق ٕاىل التصور وفق  كام. تطوNر وتصور مورد رمقي تعلميي تعلمي
 معايري اجلودة البيداغوج�ة وامجلالية والتق�ية:   ADDIEمنوذج 

  .ٕانتاج lٔس�تاذات وlٔساتذة كام قدم مناذج مسعية برصية من.والقانونية 
و�ىل ضوء العروض املقدمة ، Òlٔر املشارÑون يف هذا اليوم ا�رايس  

 Ëساؤالت و املالحظات والتوضي�ات ، ميكن ٕاجاملها فaمجمو�ة من ال  
  

  :فË ييل 
التك�ولوج�ات احلديثة Õٔداة يدجمها املدرس والعالقة  -

  التلميذ واحملتوى ؛ مع

Rس�تغالل RمØل واملعقلن Lلموارد الرمقية يف  -
  احلصة ا�راس�ية ،ويف ٕاطار م�ظومة القمي الوطنية ؛

  املادي و وضعية املؤسسات التعلميية وت1ٔهيلها -

  وال°رشي  الس�تعامل التك�ولوج�ات احلديثة ؛ 
حتفزي اس�تعامل املوارد الرمقية من �الل تنظمي  -

  ،.. مسابقات
لتزنيل هذا الربHمج �ىل املس�توى صيغ  -

احمليل ، مØال من �الل جام�ات املامرسات 
  ،..املهنية Ñب�jة افق�ة م~وفرة cاليا 

ضوابط اس�تعامل املوارد الرمقية يف العملية  -
  التعلميية التعلمية

   

  
Rسرتاتيجية الوطنية يف  lٔجرlٔة، lٔنه ويف س�ياق  uدNر ذÑره

علومات واالتصال يف املنظومة الرتبوية جمال ٕادماج �ك�ولوج�ات امل

احلديثة يف  تتك�ولوج�اوالتكوي�hة   واعتبارا Jٔمهية تعممي هذه ال 

�رس�يخ املعرفة الرمقية  والريق Jٔeداء املهين لÛٔطر إالدارية والرتبوية  

وتطوNر �ارات املتعلامت واملتعلمني ومن مث حتسني جودة التعلامت 

متع املعرفة ، فٕان اJٔاكدميية اجلهوية Lلرتبية وت1ٔهيل الناش�ئة لولوج جم 

والتكوNن جلهة الشاوية ورديغة ¿شهد مجمو�ة من العمليات املكØفة 

لفائدة اJٔطر الرتبوية وإالدارية يف مجمو�ة من اxزوءات  التكوNنهتم 

اس�تكامل التكوينات حضور� يف (التكوي�hة حضور� و�رب Rنرتنت 

 TICE et VIE، و PDP TICE،  "ما يتعلق xeزوءات

SCOLAIRE ن عنNوتعميق التكوينات بواسطة التكو ،

، تعززت مؤخرا بتفعيل مرشوع إالشهاد ..)  elearningبعد

وانطالق التكوينات Rشهادية ·رشاكة بني الوزارة ورشكة 

 .م�كروسوفت 

  

  


