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 بطاقة تقنية

  الذاتيلتعزيز التعلم موجهة رقمية  تعليميةحزم ج نتاإ

 سلك الثانوي التأهيلي -سلك التعليم الثانوي اإلعدادي

2021 Session -Edition  ème3-TelmidTICE -KIT 

  

 

بسلكي التعليم الخاصة باالمتحانات اإلشهادية  الدراسية في املواد لتعزيز التعلم الذاتيموجهة رقمية  تعليميةحزم ج نتاإ

 .2021دورة  –ي والتأهيلي الثانوي اإلعداد

 تحقيق األهداف التالية: املسابقةتتوخى 

 ؛االعدادي والتأهيليسلكي التعليم الثانوي  تعلميمتعلما  و مل ة لتعزيز التعلم الذاتيهتوفير موارد رقمية موج 

   التوظيف البيداغوجي واالستخدام  تعلما  عبرالالرفع من جودة من خالل  الدراس ياملساهمة في تحسين التحصيل

 .املعلوما  واالتصاال تكنولوجيا لخدما  وموارد املندمج 

 :ثالث فيديوها  تتكون الحزمة التفاعلية من

   شكل خريطة  بملخص علىارفاق الفيديو  )يجب عناصره حول موضوع درس أو أحد وحاتشر  قدمياألول:  الفيديو

 ؛(…JPEG, JPG)بصيغة  ذهنية تسهل استيعاب مضمونها التعلمي

  ؛تتعلق بموضوع الفيديو األول مبسطة أنشطة تطبيقية  الثاني: يقدمالفيديو  

 :دفة في هاالمتحانات اإلشهادية الخاصة باملادة املستمن مواضيع مقتبسة  حل تمارينكيفية  وضحي الفيديو الثالث

  .(Wordو PDFبصيغتي  قترحةبملف التمارين امل و ارفاق الفيدي )يجب ؛املسابقة

  دقيقة 05فيديو مدة كل يجب أن تتجاوز  ملحوظة: ال

  ؛الثالثةالتعليمية بمختلف األسالك  هيأة التدريس العاملة أطر أمام املسابقةتفتح 

  فردي املشاركة بشكلتتم. 

نوي التعليم الثا يبمستويا  ومسالك سلكالدراسية املدرجة في االمتحانا  اإلشهادية  املواد جميع املسابقةتهدف تس

 .والتأهيلياالعدادي 
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التعليم تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  في  إلدماجنية طالو  البوابةعبر  (ة)املشارك تقوم/ يقوم 

(www.taalimtice.ma  )0503 اكتوبر 13 قبل ااملشارك به الحزمةب الخاصة رقميةالستمارة اال  وإرسال بـملء. 

لتصميم ايتم تكليف لجنة مكونة من خبرا  بيداغوجية تخصصية في املواد املعنية باملسابقة وخبرا  في مجال س

وفق يزة املتمللحزم التعليمية النهائي والترتيب  والتقييمنتقاء اال ، يعهد لها 0202 نونبرشهر خالل  التربوي الرقمي

  التالية:املعايير 

 والفنية املعايير التقنية Critères techniques: 

 النفاذAccessibilité:  على الويب؛ التصفحو االستخدام سهلة املقترحة  الرقميةالتعليمية  الحزمكون تأن 

 لوظيفيةا Fonctionnalité بدون خلل تقني. املقترحة الرقميةالتعليمية  ةالحزممكونا   تشتغل: أن 

 التجانس Homogénéité األشكال، األلوان، النصوص...(  الرقميةالتعليمية  ةلحزمامضامين فيديوها   كون ت: أن(

 .وتتبعها مشاهدتهامتجانسة وذا  تناغم فني ومنطقي من أجل تيسير 

 :((.)ةاسم األستاذ املسلك، ،السلك ،املستوى  ،الدرس، املادة )عنواننيريك البداية يج فيديو  يضم كلن أ التوجيه 

 

 :املعايير البيداغوجية والقيمية 

  لقيم الوطنية والدينية واالخالقية؛ الحزمة لمضامين احترام 

 الخاص باملادة املعنية؛ املنهاج الدراس يلتوجيها  الحزمة مضامين  احترام  

 مة مع الفئة املستهدفة؛ءاملال 

  ملقدمة؛ا وامللخصا  التطبيقية والتمارين األنشطةمضامين في إنتاج  واملعلوما  العلمية السالمة اللغويةمراعاة 

  ليل بعض الصعوبا  التي تواجه املتعلما  ذتاملضافة ) تهاقيمو  املقترحة واألنشطة والتمارين الوضعيا أهمية

 (؛أو حل التمارين اإلشهادية في فهم الدروس املقدمة واملتعلمين

  مكونا  خلو (  الحزمة من شاراlogos  املؤسسا )اإلشهارية، والتجاريةوالعالما  وغير الحكومية،  ،الحكومية. 

املنتقاة على البوابة الوطنية إلدماج تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  في التعليم  الحزم عنسيتم اإلعالن 

www.taalimtice.ma  وتوزيع جوائز ، واستدعاء املعنيين لحضور حفل ختامي للتكريم والتنويه 0202خالل شهر دجنبر

 .على األطر التربوية الفائزة

 .ملسية اتلوح ذكية أواتف و ه عن عبارةقيمة  الكترونيةوائز جاملتوجة  لحزم التعليمية الرقميةلستخصص 

طرف اللجان  بنشرها من والتي تمت التوصيةغير املتوجة  فيها الحزمبما  تقديريةشواهد سيتم تسليم كما 

 .التخصصية

 

http://www.taalimtice.ma/
http://www.taalimtice.ma؛
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رسمية مختلف املنصا  ال عبر  مشاركتها، سيتم الجنة التقويم بنشرهأوصت و  املسابقة في هذه اتم قبوله حزمةكل  

 ،CC-BY-NC" من نوع  Creative Commonsتحت رخصة " ،www.taalimtice.maالبوابة الوطنية للوزارة وعبر 

 .تعليمية تعلميةلكل غاية ا الستثماره

 

 تقبل اإلنتاجا  التي تم تتويجها في إحدى املباريا  الوطنية أو الدولية السابقة، أو التي تم نشرها على بوابة  ال

 .م عن بعد أو بثها بإحدى القنوا  التلفزية الوطنيةيالتلميذ للتعل

 خالل املناظرا  املرئية  نمط اختيار ، ب21سيتم استحضار التدابير االحترازية املعمول بها في مواجهة جائحة كوفيد

 .املسابقةجوائز حفل تسليم تنظيم 

   يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني: املسابقةللمزيد من املعلوما  عن ،men.gov.ma@telmidtice 

 

mailto:varen@taalim.ma

