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فً سٌاق األنشطة التربوٌة والعلمٌة التً تحرص وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً على تنظٌمها من أجل 

شرٌف فٌما بٌن المؤسسات خلق الظروف المالئمة لحفز التلمٌذات والتالمٌذ واألطر التربوٌة على التنافس ال

على تساعد ودٌنامٌة تتمٌز بالات لتحقٌق أحسن النتائج، وترسٌخ مقومات حٌاة مدرسٌة ة واألقالٌم والجهالتعلٌمٌ

أطوار بالرباط فضاء مركز التكوٌنات والملتقٌات الوطنٌة ب 4136ماي  53ٌوم  نظمت ،واإلبداع تجدٌدال

هذه السنة وفق مقتضٌات التً تنظم دورتها األولى  ،الربوتٌات التربوٌة ًالتالمٌذٌة فللمسابقة  النهائٌةالمحطة 

تروم تشجٌع وتحفٌز التلمٌذات والتالمٌذ ومؤطرٌهم التً مسابقة المذكرة الوزارٌة الصادرة فً الموضوع. هذه ال

 المجاالتمختلف فً  وتطوٌر ملكاتهم أساساً، على الخلق واإلبداع فً مادتهم الدراسٌة رٌفالتنافس الشمن خالل 

 .، وفً مجال التواصل على وجه الخصوصالعلمٌة والفنٌة

تهدف هذه المسابقة، التً هً ثمرة تعاون بٌن وزارة التربٌة والتكوٌن المهنً، وجمعٌة تواصل لتنمٌة و

ة على مادة التكنولوجٌا درسٌن بالثانوٌات اإلعدادٌة المشتملالتعرٌف بقدرات التلمٌذات والتالمٌذ الممالتكنولوجٌا، 

لتكنولوجٌا الصناعٌة، بغٌة مكونات برنامج ا مختلفدعم وحفز الطاقات اإلبداعٌة التالمٌذٌة فً   إلى، الصناعٌة

وتطوٌر مقاربة  تربوٌٌنالرفع من جودة التعلمات بالمؤسسات التعلٌمٌة وبهدف دعم أنشطة التجدٌد واإلنتاج ال

ٌة فً إطار تنفٌذ مقررات هذه المادة كجهٌز الذاتً من خالل إنجاز مناظم مصغرة توظف كحوامل دٌداكتٌتال

 .الدراسٌة

 كحقل ’’Robotique’’ الروبوتٌة تتمٌز به مالقد تم التركٌز فً هذه المسابقة على الروبوتٌات التربوٌة اعتباراً و

 فً وافر بشكل تساهم المعارف من كم  ل حاملو ٌحه من تغطٌة لجمٌع استعماالت التكنولوجٌا،تٌغنً بما  معرفً

 تطبٌق إمكانٌة نع فضالً  المشكالت لحل العلمٌة دواتاأل من وتمكٌنه للمتعلم اإلبداعً التفكٌر مهارات تنمٌة

 والعمل التشاركً العمل مهارات تنمٌة نعو ،المشروع خالل من أو المشروع على المبنً التعلم استراتٌجٌة

 .الفرٌق بروح

سبع أكادٌمٌات جهوٌة  ٌمثلونفرٌقاً  35 ةشاركم عرفت هذه المسابقةالمحطة النهائٌة لتجدر اإلشارة إلى أن و

القانون  نصٌو .الصناعٌة(تلمٌذٌن ومؤطر )أستاذ مادة التكنولوجٌا  فرٌقكل  ٌضم ، حٌثللتربٌة والتكوٌن

ضافة إلى القٌام إلام لجنة تقوٌم المشارٌع بقدٌم عرض أماتكل فرٌق ببالنسبة لالتلمٌذٌن قٌام الداخلً للمسابقة على 

 الروبوت'' على احترام المعاٌٌر المحددة فً دفتر التحمالت.ة ''ربراز قدبتجربة عملٌة إل

 :هذه الدورة كما ٌلًنتائج  جاءتوقد 

 األكاديمية الجهوية النيابة المؤطر التلميذة الثانوية اإلعدادية بةتالر

 المسٌرة الخضراء األولى
  ؛تناخى معدلها -

 .أنس الفٌاض -
 كلمٌم السمارة السمارة محمد الزٌن

  سٌدي عبدالرحمان الثانية
  ؛إحسان كرٌنً -
 .منصف عدة -

 الحوزمراكش تانسٌفت  قلعة السراغنة عبد الغنً أبو الفتح

  محمد السادس الثالثة
 ؛ إٌمان بركات -
 .عبدالرحٌم طرموم -

 مراكش تانسٌفت الحوز الصويرة حسن نجٌم

 4102لمسابقة التالميذية المؤطرة في الروبىتيات التربىية ا

 المحطة النهائية  تتىيج الفرق الفائزة في
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 تبة األولىالرٌ

 الثانٌةالرٌتبة 
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 الثالثةالرٌتبة 

 تجرٌب إحدى الفرق
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 لجنة تحكٌم المسابقة 


