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الحياة المدرسية في مجالخاصة باألنشطة المنجزة بطاقة   
فترة الحجر الصحي عن بعد خالل   

 

 المجال اإلجراءات

 عمال توزعت على املجاالت  397 همجموعبما التوصل  ، تم2020ماي    11 إلى حدود

 التالية:

   ،وصالت تحسيسية بتجنب العدوى والحد من انتشار الوباء 

  وصالت موسيقية فردية وجماعية سواء بالغناء أو بالعزف أو بهما معا 

  ،فيديوهات في املسرح وفنون الخطابة القصة والشعر والحكي واملونولوج 

 تور، ايك ر وتحسيسية وكا يةو لوحات تشكيلية ورسومات توع 

 رات في فن الخط واللباس والكراكيزمها، 

  ....تيوصالت تشيد بعمل القطاعات الحكومة ال فيديوهات وثائقية قصيرة 

توجد في الخطوط األمامية للتصدي للجائحة )أطر صحية مدنية وعسكرية، 

 سلطات عمومية، قوات الجيش امللكي والدرك امللكي واألمن الوطني والقوات

 (...رجال ونساء التعليم و املساعدة ،

سيتم تقديم مخرج هذه االبداعات على شكل وثيقة تفاعلية ستعرض للمصادقة على          

 انظار السيد الوزير قبل تقاسمها على أوسع نطاق 

    تنظيم عملية "مغرب الغد" بشراكة مع اللجنة الخاصة للنمودج التنموي التي تم

من خاللها دعوة تلميذات وتالميذ الجدع املشترك لتحرير موضوع حول تصورهم 

بالتقرير الختامي عمل متميز  22ملستقبل املغرب الذي ينشدونه على ان يتم الحاق 

 للجنة 

    للنهوض ب األعمال االجتماعية ملوظفي التربية التنسيق مع مؤسسة محمد السادس

الجائزة الوطنية لالستحقاق املنهي، والتي تم تخصيصها ألدب والتكوين إلحداث 

 الطفل )األناشيد التربوية والقصة املصورة ( 

األنشطة 

 الثقافية والفنية

 واالدبية
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 -  يشارك فيها املتعلمات مع جمعية ارت وورك بشراكة سطار من الدار مسابقة

افالم قصيرة حول جائحة  واملتعلمين من مختلف املستويات الدراسية بفيديوهات و

 .كورونا

 

 

  املنخرطين في برنامج دعم تعزيز  للحياة املدرسية منسق 600 أزيد منمساهمة

املرتبطة بتعزيز املواطنة  إنتاج موارد رقمية تهم املواضيعفي  ، APT2Cالتسامح 

 : املشينة تومناهضة السلوكيا

 قصص مصورة -

 رسوم متحركة -

 الربورتاج -

 رسومات تالميذية -

 فيديوهات تعليمية  -

 فيديوهات توعوية متنوعة -

 

سيتم تقديم مخرج هذه االبداعات على شكل وثيقة تفاعلية ستعرض للمصادقة على انظار 

 السيد الوزير قبل تقاسمها على أوسع نطاق 

 

 

التربية على 

 المواطنة

 

   في صيغته  مثل في احداث الجوق الفيلرموني املدرس ي يتوطني متميز عمل فني  انجاز

تشارك فيها جميع " وطنية لحمةمالحالية الذي يتمرن اعضاءه على اداء "

 التربوية.من طرف املتعلمات واملتعلمين واالطر عن بعد وتؤدى االكاديميات 

 

لألعمال اإلبداعية التي انجزها سيتم تقديم هذه امللحمة التي ستكون بمثابة تتويج 

 التلميذات والتالميذ واالطر التربوية واإلدارية  خالل فترة الحجر الصحي

 

 

االبداع 

الموسيقي 

 والغنائي

 

    


