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 حصفي   بالغ 
      التعلمي الرمقي توقيع اتفاقييت رشاكة دلع 

 ملنظومة التعلميية اب   

 

الرابط، أأرشف الس يد شكيب بمنوىس، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي  ، 2022فرباير    16الأربعاء  
 عز ادلين املنترص ابهلل،رشاكة مع الس يدين  يت  توقيع اتفاقي  حفل  الأويل والرايضة اليوم، عىل مرامس

نوي لالتصاالت، وهرنيك اكستيل لرشكة الرئيس املدير العام هتم    املغرب   » لأوروجن   « املدير العام،  ا 
 ببالدان.    املنظومة التعلميية   لتعلمي الرمقي داخل دع ا 

قرار منوذج تعلميي رمقي    اتهودجمدع    من  هااتن االتفاقيتان وس متكن  وزارة الرتبية الوطنية يف ا 
لكرتونيةات  حلو   وذكل بتوفري  ختلفب   لفائدة التلميذات والتالميذحمتوايت بيداغوجية    تتضمنس تفاعلية    ا 

هيدف    والتجديد،، قابل للتطوير  منوذيجيف ا طار مرشوع  وذكل    الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين
كراهات التعمل اليت تعرفها بعض الأقسام ادلراس ية يس تحض   كام البيداغوجية الاس متراريةا ىل ضامن   . ا 

الرمقي داخل املنظومة لتعلمي  ل   التدرجيي   عامتدالاحنو  رضية  أأ   مرشوع جترييب يشك   هو كذكل و  
 .  واملتعلمنيبني املتعلامت  تاكفؤ الفرص ووس يةل لضامنمكدخل لتجويدها  التعلميية ببالدان

بعض التعرثات ادلراس ية مع الاخذ بعني وضع حلول رمقية كفيةل بعاجلة    ومن شأأنه أأن ميكن من
 التقليص من الفوارق اجملالية.  واحلرص عىلخصوصيات لك مؤسسة تعلميية عىل حدة  الاعتبار

للمنصات   واملتعلمني الولوجللمتعلامت    ختول  افرتاضيةعىل ا حداث أأقسام    وسينكب املرشوعهذا  
 لتجويد املنظومة التعلميية. لية ، ك  مع توفري الربط اجملاين ابال نرتنيت واحملتوايت البيداغوجيةالتعلميية 

 واملمتثةل قمية مبادرات ا ىل لتنضاف تأأيت اليت  املبادرة هذه الوزير الس يد مثن ،ابملناس بة لكمة ويف
 امتنانه عن  معراب لالحس ناء، الأمرية سمو ال  صاحبة   برئاسة البيئة محلاية السادس  محمد  مؤسسة هبة يف
 واملتجسدة واملتعلمني للمتعلامت البيداغوجية الاس مترارية لضامن الوزارة جلهود  دمعها عىل املؤسسة لهذه
لكرتونية لوحات من الهشة املناطق تالميذ متكني يف  والعال  بالدان تعرفها اليت اجلاحئة هذه ظل يف ا 

 .  بأأرسه

الربانمج  كام هذا  أأن  بمنوىس  الس يد  ال  أأكد  ا  هو  داخل    ما  اال صالح  تزنيل  مسلسل  حلقة يف 
 صيل ادلرايس. ح الت  والارتقاء بس توىا ضامن اجلودة بني أأهدافه واليت من ،املنظومة التعلميية

داخل    الأوىلمن نوعها ستنطلق يف مرحلهتا    فريدةالأأن هذه التجربة    أأكد الس يد الوزير  يف اخلتامو
العملية   الرمقي يفلفائدة الأطر الرتبوية حول توظيف التعلمي  أأقسام منوذجية مع مواكبهتا بربامج تكوينية  

عىل مكتس بات الناش ئة  بعد تقيمي أأثرها    التعلميية،عىل ابيق املؤسسات  فق تعمميها  أأ   وذكل يف  التعلميية،
  . التعلميية

      


