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توقیع ، 2016دجنبر  27یوم الثالثاء بمقر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، 

مدیر األكادیمیة والسید  ، من طرف السید موالي أحمد الكریمي،اتفاقیة شراكة حول الدعم المدرسي عن بعد
وذلك بحضور السادة المدیرین اإلقلیمیین والسادة رؤساء المصالح 
باألكادیمیة وبالمدیریة اإلقلیمیة لمراكش والمدیرة المكلفة بالعالقة مع األكادیمیات بمؤسسة تمكین والمكلف 

الدعم التربوي آلیة لإلرتقاء بجودة التعلمات، إلى تفعیل مشروع : االتفاقیة، الموقعة تحت شعار
ویدخل . للدعم التربوي لفائدة التلمیذات والتالمیذ، خصوصا المتعثرین منھم بالمستویات اإلشھادیة

طنیة للتربیة والتكوین التربوي الھادف في إطار الفصل الثالث من االستراتیجیة الو
ویعتمد على تكنولوجیا اإلعالم واالتصال، بحیث تقدم دروس الدعم عن بعد، للمستفیدات 

  . والمستفیدین، استنادا على نتائج عملیة تقویم المستلزمات

مؤسسة واحدة  وسینجز ھذا المشروع على مستوى المدیریات اإلقلیمیة الثمانیة التابعة لألكادیمیة، بمعدل
وسیتم في نھایة الموسم الدراسي، تقییم ھذا المشروع الذي تتمنى األكادیمیة أن 

  .یحقق نتائج إیجابیة، لیتم تعمیمھ على باقي المؤسسات التعلیمیة، خالل الموسم الدراسي المقبل

في المجھودات التي تقوم بھا كن من المساھمة ومن جھة أخرى، فإن ھذه الشراكة االستراتیجیة، ستم
األكادیمیة، في مجال الدعم المدرسي قصد تحسین جودة التعلمات والكفایات لدى المتعلمات والمتعلمین طیلة 

مصاحبة التمیز وتشجیع اإلبداع في المجال التربوي، وتكمن أھمیة ھذه االتفاقیة، أیضا، في 
  . االستراتیجیة في مجال االرتقاء بجودة التعلمات

ولإلشارة، فقد تم االطالع على تجریب االنطالقة الفعلیة لھذه العملیة التربویة بالثانویة التأھیلیة أبي العباس 
 علما أن ھذه الشراكة التربویة تروم بلورة خطة مشتركة بین. 

  .من أجل خلق دینامیة واعدة لتفعیل مختلف البنود وااللتزامات
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   - الداودیات  – أبي عبیدةزنقة  -آسفي   اكشاألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مر

 

                                                                                                                             

  

  

  

   

38  ـ العدد 2016 دجنبر       نشرة إخبارية إلكترونیة   

بمقر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي،  تم    

اتفاقیة شراكة حول الدعم المدرسي عن بعد
وذلك بحضور السادة المدیرین اإلقلیمیین والسادة رؤساء المصالح ". تمكین"عبد اإللھ كادیلي، رئیس مؤسسة 

باألكادیمیة وبالمدیریة اإلقلیمیة لمراكش والمدیرة المكلفة بالعالقة مع األكادیمیات بمؤسسة تمكین والمكلف 
   .بالتكوین عن بعد

االتفاقیة، الموقعة تحت شعار وتھدف ھذه     
للدعم التربوي لفائدة التلمیذات والتالمیذ، خصوصا المتعثرین منھم بالمستویات اإلشھادیة" تمكین"

التربوي الھادف في إطار الفصل الثالث من االستراتیجیة الو ھذا المشروع
ویعتمد على تكنولوجیا اإلعالم واالتصال، بحیث تقدم دروس الدعم عن بعد، للمستفیدات . 2015/2030

والمستفیدین، استنادا على نتائج عملیة تقویم المستلزمات

وسینجز ھذا المشروع على مستوى المدیریات اإلقلیمیة الثمانیة التابعة لألكادیمیة، بمعدل     
وسیتم في نھایة الموسم الدراسي، تقییم ھذا المشروع الذي تتمنى األكادیمیة أن . بكل مدیریة، في فترة التجریب

یحقق نتائج إیجابیة، لیتم تعمیمھ على باقي المؤسسات التعلیمیة، خالل الموسم الدراسي المقبل

ومن جھة أخرى، فإن ھذه الشراكة االستراتیجیة، ستم    
األكادیمیة، في مجال الدعم المدرسي قصد تحسین جودة التعلمات والكفایات لدى المتعلمات والمتعلمین طیلة 

وتكمن أھمیة ھذه االتفاقیة، أیضا، في  .السنة الدراسیة
االستراتیجیة في مجال االرتقاء بجودة التعلمات تماشیا مع الرؤیة

ولإلشارة، فقد تم االطالع على تجریب االنطالقة الفعلیة لھذه العملیة التربویة بالثانویة التأھیلیة أبي العباس      
. السبتي، التابعة للمدیریة اإلقلیمیة لمراكش

من أجل خلق دینامیة واعدة لتفعیل مختلف البنود وااللتزامات" تمكین"األكادیمیة ومؤسسة 

 

                                                                                                                             
 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
  




