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  التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في للتكوين الكوري المغربي لمركزا
 الدولي للتعاون الكورية الوكالة من مقدم معلوماتي بعتاد تعززي

 

السيد  ،1329يناير  30يوم الخميس  قام  

يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية 

سفير  Seong Deok YUNد مرفوقا بالسي

 Soyoung KIMجمهورية كوريا بالرباط، والسيدة 

الممثلة الدائمة للوكالة الكورية للتعاون 

بالمغرب، ورئيسة برنامج KOICAالدولي

والسيد دمحم دالي مدير ،المتطوعين الكوريين بالرباط

التعاون واالرتقاء بالتعليم المدرسي 

الخصوصي،والسيدة فاطمة وهمي 

بير مجال تدة المكلفة بالمدير

التواصل والسيد مصطفى الراشدي 

المدير المكلف بالشؤون العامة 

بزيارة  والميزانية والممتلكات

للمركز المغربي الكوري للتكوين 

في تكنولوجيا المعلومات 

 .واالتصاالت في التعليم

ل الزيارة وفي كلمته في مسته

كد السيد يوسف بالمناسبة، أ

 بلقاسمي على عمق العالقات التي

تجمع البلدين، والدعم المتواصل 

ت الوكالة الكورية ئالذي ما فت

للتعاون الدولي تقدمه لمنظومة 

مشيرا . التربية والتكوين بالمغرب

المركز ينسجم مع أهداف مشروع هذا إنشاء  أنإلى 

"GENIE" تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في  لتعميم

د التعليم، من خالل التدريب والتكوين وتطوير الموار

يقدم تكوينات لألطر التربوية  والذي ،الرقمية

لرباط سال القنيطرة والدار البيضاء األكاديميتي 

سطات، كما أن افتتاح ملحقتي الداخلة وفاس سيمكن 

من الرفع من عدد المستفيدين في إطار تعزيز نهج 

 .المعتمد بالقطاع الالمركزية

 كما أشار السيد الكاتب العام إلى أن المركز قد

 033تكوين ما يقارب  1323 سنة ئهاستطاع منذ إنشا

ً في جميع مج الت التكوين، كما تمكن امستفيد سنويا

بدعم من خبراء كوريين من تطوير مصوغات 

للتكوين خاصة به حسب التصنيفات المعتمدة من 

 .طرف منظمة اليونيسكو

أن المركز المغربي  ،وأضاف السيد بلقاسمي

رات في إدارة المشاريع الكوري أصبح مركزا للخب

الوطنية والدولية، بما في ذلك 

في الدعم  اإلشهاديةالتكوينات 

ألعاب "التربوي، ومشروع 

، فضال عن مساقات "الرياضيات

للتعليم عن بعد من خالل منصات 

الموجهة  MOOC-TICE: متعددة

لتعزيز القدرات األساسية لألطر 

المواكبة Scolaire-TICEالتربوية، 

المدارس االيكولوجية المنجز لبرنامج 

بشراكة مع مؤسسة دمحم السادس 

لبيئة من خالل تكوينات حماية ال

لتربوية والمشرفة موجهة لألطر ا

عن  بالمدارس، فضال

الموجهة   Contrat-TICEمنصة   

 ."جيني"لألطر المستفيدة من برنامج 
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 Seong Deok YUNوبدوره نوه السيد 

 بالجهود التي يبذلها المركز والذي يعد نتاجا لشراكة

بين الوكالة الكورية ووزارة  1332استراتيجية منذ 

التربية الوطنية، بهدف إدماج تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في النظام التعليمي وتطوير المحتوى 

الرقمي لتطوير كفايات األطر التربوية بالمؤسسات 

ى أن تجديد العتاد المعلوماتي كفيل التعليمية، مشيرا إل

بإعطاء دفعة جديدة للمركز، ويمكن من تطوير 

 .خدماته

كما أشارت السيدة إلهام لعزيز مديرة مشروع 

تم بالمناسبة إلى أنه في إطار هذا الدعم  "جيني"

تجديد العتاد المعلوماتي لقاعتين متعددتي الوسائط، 

افة إلى إعادة وتجديد الشبكات لقاعتين اثنتين، إض

تأهيل االستوديو السمعي البصري بالمركز بمعدات 

 .جديدة

كما تم التوقيع بالمناسبة من طرف كل من 

والسيدة  "جيني"السيدة إلهام لعزيز مديرة مشروع 

Soyoung KIM  الممثلة الدائمة للوكالة الكورية

المؤطرة لهذه  التعاونعلى اتفاقية  للتعاون الدولي

 .الهبة

الكاتب  انبالمركز أطلع السيدلهما ة وفي جول

العام والسفير الكوري والوفد المرافق لهما على 

المقدمة تجهيزات المختلف مرافق المركز، إضافة إلى 

ألطر لفائدة اصص تكوين ح اتفقد كما، من الوكالة

 .تربوية تزامنت مع الزيارةال

لإلشارة فهذه الزيارة والتجهيزات المقدمة من 

 رية للتعاون الدولي تأتي في سياق هام،الوكالة الكو

بعد اجتماع لجنة قيادة برنامج تعميم استعمال 

برئاسة  تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم

، 1322دجنبر  12لحكومة يوم اإلثنين االسيد رئيس 

كما ، 1303والذي تمت المصادقة خالله على رؤية 

لومات حصرت برنامج العمل إلدماج تكنولوجيا المع

 1312 – 1329واالتصاالت في التعليم للفترة ما بين 

والذي يهدف إلى تجهيز جميع المؤسسات المحصاة 

مؤسسة  0333، باإلضافة إلى تجهيز 1322إلى غاية 

فرعية مع ربطها بشبكة األنترنيت، وإطالق برنامج 

مؤسسة بحاسوب ومسالط في  03نموذجي يهم تجهيز 

 .من قاعات الدرس المتواجدة بها كل قاعة

 

 
 

 

 

 


