
1 

 

 

 

OCDE (Programme-Pays Maroc) 

Programme du Colloque International sur l’Innovation Pédagogique : « Les pratiques innovantes au sein de l’école marocaine » 
Sous le thème" L’innovation pédagogique, levier de développement de l’école marocaine " 

27-28-29 Septembre 2017 
Centre de Formation et des Rencontres Nationales – Rabat – 

 "الممارسات التجديدية في المدرسة المغربية":  موضوع في ندوة الدوليةالبرنامج 

"المدرسة المغربيةلتطوير رافعة  البيداغوجيالتجديد "تحت شعار   
 2017شتنبر  27-28-29

 - الرباط – الوطنيةمركز التكوينات والملتقيات 

 

Programme de la troisième journée : 29 Septembre 2017 
 

Session Horaire Sujet الجلسات التوقيت الموضوع 

Session 3 : 

L’école, un es-

pace innovant 

d’apprentissage 

Modération :  Mme Ilham LAAZIZ, Directrice du programme GENIE 
المديرية اإلقليمية  –، مفتش تربوي للتعليم االبتدائي السيد عبد الرحمن التوميالمسير: 

 القنيطرة-سال-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط، الرباط

 

الجلسة 

: الثالثة

المدرسة 

فضاء لتجديد 

 التعلمات

Rapporteur session 3 : M. Ouallaf Abdelhak, professeur de l’enseignement su-
périeur habilité, CRMEF Fès Meknès 

مديرية اإلقليمية ال -، مفتش في التوجيه التربوي السيد حسن البقالي:  مقرر الجلسة الثالثة
القنيطرة-سال-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط، الخميسات  

Lieu : Amphithéâtre الكبرى المكان: القاعة  

09: 00 – 09 :30 

M. Pierre Gouëdart, Analyste, Direction de l’Éducation et 
des Compétences, OCDE  

‘’L’école, une « organisation apprenante »’’ 
المركز الجهوي ، أستاذ التعليم العالي مؤهل، الحبيب ناصري

 خريبكة –لمهن التربية والتكوين 

 

 "الصورة وتطوير التعلمات المبدعة لدى المتعلم"

 

09:00 – 09:30 

09 :30 - 09 :45 
M. Mourad Almouaddib, Professeur de l’enseignement 
primaire, AREF Marrakech Safi 

‘’L’atelier radio’’ 

 
  :2017شتنبر  29برنامج اليوم الثالث 
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09 :45 – 10 :00 

M. Louiz Driss, Docteur en socio-
didactique/sociolinguistique Université Ibn Tofail–Kénitra 
‘’Exemples d'usage des TICE en classe de français au Ma-

roc’’ 

 التأهيلي، ثانوية الثانوي التعليم ، أستاذلحسن اوتسلمتالسيد 
 كلميم اإلقليمية التأهيلية، المديرية الخامس محمد

 

 تعلم متعددة، فرص ذكية، مدرسة:  21القرن  متعلم مهارات"

 "فعال

 

09:30 – 10:00  

10 :00 – 10 :15 

M. BOYA Elmustapha, Inspecteur pédagogique- AREF –
Beni MellalKhenifra- Direction Provinciale –Azilal 
‘’Les TICE, la didactique professionnelle et l’amélioration 

de l’apprentissage de la  lecture, en français, chez les 
élèves débutants’’ 

10 :15 – 10 :30 Pause-café 15: 10 – 30: 10 استراحة شاي 

Modération :  Mme Ilham LAAZIZ, Directrice du programme GENIE 
مركز تكوين مفتشي  –، أستاذة التعليم العالي مساعدة السيدة فاطمة حسيني:  المسيرة

 التعليم

10 :30 – 10 :50 

M. Abdelkrim El Marrakchi, Inspecteur coordonnateur 
AREF Marrakech Safi - Direction Provinciale – Marrakech 

‘’La robotique pédagogique au collège Impact des pra-
tiques ludiques dans l’éducation technologique : Expé-

rience et résultats’’ 

 ، المديرية اإلقليمية طنجة أصيلةمحمد الشنتوفالسيد 
 

إحداث قسم رقمي: التدريس عن طريق استعمال اللوحات "
 "الرقمية

10:30 – 11:00 

10 :50 – 11 :10 

M. Hassan EL Mahir, Direction provinciale Chefchaouen 
‘’Expérimentation et évaluation d’un programme éducatif 
« Activités de découverte des métiers et d’éducation au 

choix’’ 

أستاذ التعليم االبتدائي، المديرية اإلقليمية ، رضوان السكافالسيد 
 إنزكان أيت ملول

 
 "مشروع برنامج هيا بنا لنتعلم الحروف واألرقام"

11:00 – 11:30  

11 :10 – 11 :30 M. Brahim Nachit, CRMEF Casa-Settat 
« concours des enseignants innovants au Maroc » 

11 :30 – 13 :00 Débat 30: 11 – 00: 13 مناقشة 

 13 :00 - 15 :00 Pause - déjeuner 00: 13 - 00: 15 استراحة غذاء  
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Séances Sujet Horaire /  التوقيت  الجلسات الموضوع 

Table ronde 

L’innovation 

pédagogique : 

passer de 

l’objectif poli-

tique à la pra-

tique 

Modération: - M. Youssef  ELAZHARI, Directeur du Centre National d’Innovations Pédagogiques et d’Expérimentation 
- Mme Fatima Ouahmi, Directrice chargée de la communication 

 ، مدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب؛السيد موالي يوسف األزهريالتسيير: 
، المديرة المكلفة بتدبير مجال التواصلالسيدة فاطمة وهمي  

 المائدة المستديرة

التجديد البيداغوجي: 

ي االنتقال من الهدف السياس

 إلى الممارسة العملية

Rapporteurs: M. Elyaagoubi Abdelilah, professeur de l’enseignement supérieur assistant, CRMEF Fés Meknès 

M. Ahmed Bikisse, Inspecteur Pédagogique de l’enseignement secondaire 
 مكناس -المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس –، أستاذ التعليم العالي مساعدالسيد عبد اإلله اليعكوبي :انالمقرر

القنيطرة-سال-، األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباطالمديرية اإلقليمية الرباط –مفتش تربوي للتعليم الثانوي  السيد أحمد بيكيس،  

Lieu : la grande Salle 

الكبرى  القاعةالمكان:    

M. Mohamed Chetoui, Professeur de l’Enseignement Supérieur 
Assistant CRMEF Fès Meknès 

« Lecture du rapport général du colloque » 

15 :00 – 16 :00 
المركز الجهوي  –أستاذ التعليم العالي مساعد محمد الشتوي،  السيد

 مكناس.  -لمهن التربية والتكوين فاس
 "تالوة التقرير العام للندوة"

Pause-café 16 :00 – 16 :30 استراحة شاي 

Débat et synthèse 16 :30 – 18 :00 مناقشة وخالصات 

Séance de clô-

ture 

Modération : M. Youssef Belqasmi, Secrétaire Général du Ministère 
 ، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنيةالسيد يوسف بلقاسميالمسير: 

 جلسة االختتام 

Rapporteurs: M. Mohamed Chetoui, Professeur de l’Enseignement Supérieur Assistant CRMEF Fès Meknès 
M. Ahmed Bikisse, Inspecteur Pédagogique de l’enseignement secondaire 

 التربية والتكوين لجهة فاس مكناس، أستاذ التعليم العالي مساعد، المركز الجهوي لمهن السيد محمد الشتوي: ا الندوةمقرر
 القنيطرة-سال-، األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباطالمديرية اإلقليمية الرباط –، مفتش تربوي للتعليم الثانوي السيد أحمد بيكيس

Lieu : Amphithéâtre 

  المكان: المدرج 

Recommandations du « colloque international de l’innovation 
pédagogique » 

M. Elmazouni Nourdine (Chef de la Division de la Recherche, de 
l’Archivage et de la Diffusion de la Documentation Pédagogique 
MENFPESR / CNIPE)  

Allocutions du Clôture 
 Les services du Chef du Gouvernement (Programme pays 

OCDE-Maroc). 
 Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Profes-

sionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. 

 M. Stéphan Vincent-Lancrin, Analyste principal, OCDE. 

18:00 – 19 :00 

 توصيات "الندوة الدولية حول التجديد التربوي"
)رئيس قسم البحث واألرشيف ونشر نور الدين المازوني  السيد

 المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب( -الوثائق التربوية 
 الكلمات االختتامية:

  البرنامج القُطري منظمة التعاون رئاسة الحكومة )مصالح
 .المغرب( –والتنمية االقتصادية 

 المهني والتعليم العالي  وزارة التربية الوطنية والتكوين
 والبحث العلمي.

 السيد Stéphan Vincent-Lancrin ، محلل ممتاز، مركز

 .OCDE التجديد والبحث في التعليم،
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