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دريسدماج تكنولوجيا املعلومات واالت
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وتي اليوم الجمعة  التربية أشرف وزير
ّ
على أشغال املنتدى  2020أكتوبر  23فتحي سال

 الوطني حول الجمعيّ 
ّ
ات واالتصال في الّتدريس عن دماج تكنولوجيا املعلومإشيطة في ات الن

 .عدب  

 



 

  أقّر  ،االفتتاح ةوفي كلم
ّ
 الوزير أن

ّ
عليم عبر د لخيار التّ اإلعداد الجيّ  لم يتّم  ه لسوء الحظ

  ةتخصيص قناة تلفزيّ 
ّ
حاالت  م األطفال في ظّل العتمادها في تحسين فرص وظروف تعل

 
ّ
ة حتيّ البنية التّ  أّن و ة خاصّ  ،ربوي بفيروس كورونا املستجّد العدوى املتزايدة في الوسط الت

  ،عد كخيار وحيدعلم عن ب  ات ال تسمح باعتماد التّ مكانيّ واإل 
ّ
دا ضرورة تضافر جهود مؤك

  مختلف األطراف وكّل 
ّ
ارة في الغرض متهم املجتمع املدني ملعاضدة مجهود الوز مقّد  ركاء وفيالش

 .أخيرلتدارك هذا التّ 

ول القريبة على غرار ة هو خيار اعتمدته عديد الّد ة تربويّ وأضاف أن بعث قنوات تلفزيّ 

ى في لفزيون متواجد حتّ حتية تستجيب لهذا الواقع الجديد والتّ البنية التّ  أّن و ة املغرب، خاصّ 

 .ائيةاألرياف النّ 

 ة التّ لجنة صلب الوزارة تعمل على اإلعداد لعمليّ  وأفاد أّن 
ّ
لفزة على م بواسطة التّ عل

 .ةخيارات من انترنات ومحامل ورقيّ اعتباره الخيار األفضل مقارنة بباقي ال

 نتائج االست أّن  ،ياقوأضاف الوزير في هذا الّس 
ّ
 لى أّن إذي قامت به الوزارة أفض ى بيان ال

 باملائة من تالميذ اإل  49
ّ
 عدادي والث

ّ
 ر لديهم تجهيزات التّ انوي تتوف

ّ
عد من كومبيوتر م عن ب  عل

 ة أو هواتف ذكيّ أو لوحات رقميّ 
ّ
باملائة من تالميذ االبتدائي هذه  70 ــر لة في حين ال يتوف

 باملائة غير أنّ  100ورغم أن هذه األرقام قد ال تعكس الواقع بنسبة  .األدوات
ّ
هناك  د أّن ها تؤك

ة في ة الولوج إلى شبكة االنترنات خاصّ مكانيّ إالميذ ليس لديهم األدوات و نسبة كبيرة من التّ 

  ظّل 
ّ
 تدن

ّ
 ما جعل الوزارة تستبعد خيار التّ  ،ةبكة العنكبوتيّ ي نسب االرتباط بالش

ّ
عد م عن ب  عل

 .تكافؤ الفرص ة في ظل اإلصرار على ضمان مبدإخاصّ  ة،وحيد أداةك 

 وأثنى 
ّ
 ربية باملناسبة على الّد وزير الت

ّ
 عم ال

ّ
لين من ذي لقيته الوزارة من مختلف املتدخ

اهم إلى مواصلة معاضدة جهود يّ إداعيا  ،ةشركاء ومجتمع مدني إلنجاح العودة املدرسيّ 

 لفزيون.دريس عبر التّ الوزارة في مشروع التّ 

  



 

 


