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التكنولوجيا لتنمية تواصل  جمعية

موضوع   حول عة الرا ة و ا   :الندوة

ومستلزماتھ موضوعاتھ ، وت الرو عداديعلم   بالتعليم

ت مراكش2016نون26الس س ا ال املحلية واملبادرات معيات ا   بدار

14h30mn – 18h30mn  

التكنولوجيا لتنمية تواصل جمعية عملت لقد

ا أبرز نجازات من العديد تحقيق ع ا س تأس مند

م و رعاية الرو التالميذية املسابقة ةتبادرة بو ال يات

والندوات ،املؤطرة املحاضرات من العديد وعقد

ة و وا قليمية ية و الت والدورات واللقاءات

من.والوطنية مجموعة استضافت الكفاءاتكما

ملالستفادةالوطنية خ ثرائية  .من شطة عد و

معية ا تؤطرعا مناسبةال وت الرو علم مجال

لدى والتق العل التفك تقدم مدى لقياس حقيقية

سواء حد ع واملتعلم التجارب.  ستاذ أبانت لقد

علم وتولية معيةالرو ا ا أطر مدىال ع

القائمة التعليمية شطة أن ع خلت سنوات ع أر

كد التعلي وت الرو استغالل ديداكتيكيةع عامة

للتحصيل الدافعية تخلق التكنولوجية املعارف ب لتقر

ن املتعلم يتمواملتعلماتلدى ما ل ب أك م تمام ا وتث

صة ا خالل مالتعليميةتقديمھ انخراط وتجعل

الدرس مراحل جميع   .إيجابيا

بخصوص   علينا املطروحة ساؤالت ال إن

ا امج ل قيقية ا راملردودية تطو التعليمية وت لرو

التفك مختلف اأنماط م دوى وا للتعليم والدافعية

اليومساء بحثيةملباشرةلنا كيفيةدراسات لتحديد

قياس خالل من باملنا ا لإدراج قيقي ا هذثر

ل املنطقي والتحليل التفك ارات م تنمية امج ال

التكنولوجية وما.  املشكالت ، وت الرو علم و فما

ومستلزماتھ عداديمواضيعھ    ؟بالتعليم

     

الندوة    برنامج
14h 30mn   :ن املشارك   استقبال

14h 45mn   :فتتاح  لمة

15h 00mn   :عدادي بالتعليم ومستلزماتھ مواضيعھ ، وت الرو   علم

ش مف املراك م بمراكشعبدالكر قليمية ة باملدير  التكنولوجيا

16h 00mn   : شاي احة   اس

16h 30mn   :يم املفا عض ة مقار وت الرو انيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاستغالل   املي

بمراكش قليمية ة باملدير تيمية ابن ية التحض باألقسام ندس امل علوم أستاذ ك و  عبدالغ

17h 30mn   :وتياتتقد الرو الوطنية باملباراة آسفي مراكش ة ن و والت بية لل ة و ا اديمية مشاركة يم

ة بو   . ال

بمراكش قليمية ة باملدير عدادية ماك مام ة بثانو التكنولوجيا أستاذ الوتيقي   خالد

ي سو ا اصا بأستاذ بمراكشلتكنولوجيا قليمية ة باملدير عدادية ي الفارا ة  ثانو

18h 30mn  : اللقاء    .اختتام


