بالغ حصفي
تتوجي أساتذة التعلمي الابتدايئ الفائزين يف املبارتني الوطنيتني حول التطبيقات
الرتبوية اجلواةل عىل نظام الندورويد واحلزم التعلميية التعلمية الرمقية
APK-TELMIDE TICE 2018-2019
الرابط  15ماي  – 2019نظمت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العا ي والبث العلمي
قطاع الرتبية الوطنية اليوم مبركز التكوينات وامللتقيات الوطنية ابلرابط حفل تتوجي الفائزين يف املباراتني
الوطنيتني حول التطبيقات الرتبوية اجلواةل عىل نظام الندورويد واحلزم التعلميية التعلمية
الرمقيةAPK-TELMIDE TICE 2018-2019
ويتعلق المر خبصوص املباراة الوطنية الوىل بلك من الس تاذين الرميش بدر والسلاميين محمد وعدي
رش يد عن هجة سوس ماسة والس تاذ الضعيف يوسف عن هجة طنجة تطوان-احلس مية وكذا الس تاذين العسيل
رش يد والش تواين محمد عن هجة مراكش-أسفي والس تاذ بيال خادل عن هجة ادلار البيضاء -سطات والس تاذ
عزيز عبد الرحمي عن هجة الرشق .فامي فاز يف املباراة الثانية لك من الساتذة يوسف نفدي والبيض توفيق
وطارق العريف عن هجة بين مالل-خنيفرة وبوالنيت مرية وليت عبد الرحمي عن هجة مراكش-أسفي وحلمي مجيةل
عن هجة ادلار البيضاء سطات واحامموش أمحد وسعو عبد هللا عن هجة فاس-مكناس والس تاذة املقدم حنان
عن هجة الرابط-سال القنيطرة وابيه أمحد وشوخي السعيد عن هجة سوس-ماسة.
وتندرج هاتني املبارتني الوطنيتني اليت تنظمهام الوزارة شرشاكة م رشكة "سامسونغ املغرب" يف اطار
تزنيل الرؤية الاسرتاتيجية لالصالح ( )2030-2015وخاصة "الرافعة  "14املتعلقة بتطوير المنوذج
البيداغويج وحتسني جودة الرتبية والتكوين يف الشق املتعلق بتمنية وتطوير كفاايت التالميذ يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعلمي والتعمل.
وتتضمن انتاج موارد تعلميية مفتوحة خاصة بــالتطبيقات الرتبوية الرمقية اجلواةل-ملس تويي الول والثاين
املس هتدفني يف املهناج املنقح اجلديد لسكل التعلمي الابتدايئ وكذا موارد تعلميية تفاعلية رمقية موهجة دلمع متعلمي
سليك التعلمي الثانوي " ."Telmid-TICE2019وذكل هبدف تشجي املساهامت الفعاةل للطر الرتبوية
اليت تس هتدف جتويد ودمع التعلامت ادلراس ية للمتعلمني (مرشوع ادلمع املؤسسايت الرمقي ".)"TelmidTICE
وقد مرت أطوار هاتني املبارتني بثالث مراحل أطرها ثةل من املفتشني التخصصني للمواد املعنية
ابملشاري املقدمة ابلاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين وخرباء يف اجملال التكنولويج الرمقي ابتخملترب الوطين للموارد
الرمقية واملركز املغريب الكوري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعلمي مبديرية مرشوع " GENIEحي
عرفت املرحةل الوىل تقيمي املشاري االنتاجية الرمقية املتوصل هبا عىل املس تويني التقين والبيداغويج واملرحةل
الثانية النظر يف التعديالت اليت مشلت هذه املشاري  .فامي مت يف املرحةل الهنائية التواصل املبارش م املعنيني
لتصويب وحتيني هذه املوارد يف جوانهبا التقنية والبيداغوجية.
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