
 

 EducDay-Innova-Tice 2019 ،التربوي للتجديد الوطني الملتقى
 
 

، الملتقى 2019نونبر  فاتح، يوم مشروع "جيني" نظمت مديرية

، في EducDay-Innova-Tice 2019الوطني للتجديد التربوي، 

عشرة للمسابقة الدولية الخاصة بالتجديد واإلبداع  إطار الدورة الخامسة

في مجال تطوير االستعماالت البيداغوجية لتكنولوجيا المعلومات في 

 الممارسة التعليمية.

بكلمة الذي تم تنظيمه هذه السنة  الملتقىهذا  فعاليات تافتتحوقد 

لقطاع التربية  العام الكاتب ي،يوسف بلقاسم سيدترحيبية ألقاها 

في هذا  الوزارة حققتها التي المنجزات مختلفأشار فيها إلى  الوطنية،

 المبدعة، التربوية طرالمجال منوها بالتألق الكبير الذي حققته األ

 والجهوية الدولية االستحقاقات والمنافسات مختلف فيوبتميزهم 

 في والتجديد االبداع خالل نم التربوية بالتكنولوجيات الخاصة والوطنية

 الصفية بالممارسات الخاصة البيداغوجية والمقاربات األساليب تنويع

 .واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا والهادف المعقلن واالستثمار

 القانون مستجداتب السياق، هذاكما ذكر السيد الكاتب العام، في 

 استعماالت طويرتالمتعلقة بـمنه  33 المادة، وخاصة 51-17 االطار

تنص على ضرورة  والتي التعليم، في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

اتخاذ التدابير الالزمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية والتعليم 

تطوير موارد والتكوين والبحث العلمي في القطاعين العام والخاص من 

تكوين والبحث ووسائط التدريس والتعلم والبحث في منظومة التربية وال

العلمي والسيما من خالل آليات تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها، وإحداث 

مختبرات لالبتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين مختصين في هذا 

 المعلومات تكنولوجيا بتطوير الخاصة المحاور باقيالمجال، و

 التربوي الفعل جودة تحسين في للمساهمة التعليم في تصاالتواال

 االبداع روافد من كرافد المعلومات لتكنولوجيا واألمثل السليم والتوظيف

 والمضامين للمفاهيم الديداكتيكي النقل تيسير في سيسهم مما واالبتكار

 المنهاج في  المتعلمين لدى تحصيلها المراد والقدرات بالكفايات الخاصة

 .الدراسي

 
 

 
 

 لشركة العام، المدير ،الحسيني العراقي هشام، السيدألقى  بدوره

 المبدعة التربوية األطر فيها هنأ ترحيبية كلمة المغرب، مايكروسفت

 في وتوظفيها الرقمية التكنولوجيات تملك في الدؤوب انخراطهم على

 ،متعلميهم مهارات من للرفعالرامية  البيداغوجية ممارساتهم تجديد

 المناحي مختلف في الرقميات عرفته يذال للتطور سعادته معربا عن

 .والخدماتية واالقتصادية االجتماعية والمجاالت

 برنامج مديرةإلهام لعزيز،  السيدة وفي نفس السياق أبرزت

 الخاصة الوزارة ستراتيجيةلها، الخطوط العريضة ال كلمةفي " جيني"

 في واالتصاالت المعلومات جياتكنولو استعماالت تطوير مشروع بتنزيل

 وتأهيل ومصاحبة تأطير هذه االستراتيجية في أهمية ومدى التعليم

 .تطلعاتهم ومواكبة المتعلمين تعلمات لتجويد التربوية األطر

 من وثلة الوزارة الذي حضره شركاء الملتقى يشار إلى أنو

 لألساتذة مكثفة مشاركةعرف  والجهويين المركزيين المسؤولين

 االكاديميات مختلف يمثلون وأستاذ أستاذة مئتي عن بما يزيد مبدعينال

 الورشات من مجموعة فعالياته تخللت، ووالتكوين للتربية الجهوية

 الرقمية والخدمات للموارد والبناء السليم االستثمار بكيفية الخاصة

 من خبراء قام بتنشيطها للمتعلمين والتعلمية التعليمية الكفايات لتنمية

 من مجموعةالمغرب، وتم من خاللها تقديم وتجريب  مايكروسفت ركةش

  الرقمي التربوي باإلشهاد الخاصة الرقمية والفضاءات البرمجيات

 وتدبير التربية مجال في الوزارة شركاء طرف من المبدعين لألساتذة

 والمتعلمين للمتعلمات التعلمي المسار وتتبع وتقويم الصفية الديناميكية

 .البيداغوجية شاريعهمم لبناء

 نسختها في الدولية المسابقة تقديم ،ذلك مع بالموازاةكما تم، 

 فيها المشاركة وكيفية شروط وتوضيح التربوية األطر كافة أمام الجديدة

 مع والمتعلمين المتعلمات طموحاتل تستجيب مشاريع بلورة خالل من

 الثالثية يموالتصام البرمجة بتعلم الخاصة التطبيقات من حزمة وضع

 للمفاهيم الديداكتيكي والنقل البناء في واستخدامها لتجريبها االبعاد

 الدراسية المناهج في المقررة العلمية
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