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 يبالغ حصف

طالق استشارة   ا 

 كراسة املواصفات التقنية للوسائل التعلمييةالصيغة الأولية ل حول

 

عن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، قطاع الرتبية الوطنية،  تعلن
طالق استشارة حول  ، عىل موقعها الرمسي عرب التعلميية كراسة املواصفات التقنية للوسائللالأولية  الصيغةا 

يوم  منابتداء وذكل ،  http://www.men.gov.ma/ar/pages/Mdidactiques-pages.aspxالرابط
 .2018نونرب  17 السبت غاية يومىل وا  أأكتوبر  30 الثالاثء

طار املهنجية اليت تعمتدها الوزارة املبنية عىل الاستشارة وال رشاك والانصات  ويأأيت هذا ال جراء يف ا 
املذكرة ال طار الوزارية  والانفتاح، واس تكامل حللقات تدبري الوسائل التعلميية اليت تبلورت مالحمها الأوىل من خالل

اذلي حيدد  ساطروكذا دفرت امل  ،التفصيلية املنبثقة عهناواملذكرات  2016دجنرب 30الصادرة بتارخي 122x16رمق 
ري واملايل واملادي لعملية حتديد احلاجيات والاقتناء والتسمل والتوزيع مث خمتلف مراحل التدبري الرتبوي وال دا

 التخزين والتوظيف.

اتحة الفرصة أأمام  وتتويخ الوزارة من خالل هذه الاستشارة مكوانت الأرسة التعلميية واملهمتني ابلشأأن ا 
يف هذا الشأأن أ راهئم لسرب سائل التعلميية يف سلسةل تدبري الو علني امليدانيني والفا املدين الرتبوي وفعاليات اجملمتع

جتويد الوسائل التعلميية وتفادي الاختاللت ذات الطبيعة الرتبوية وال دارية من شأأهنا  وتقدمي مالحظات ومقرتحات
الرفع من القدرات ، وكذا واملالية أأو املادية أأو التنظميية أأو التدبريية اليت ميكن أأن تشوبه يف خمتلف حلقات ا جنازه

ىل جانب ،التدبريية للساهرين عىل تدبري هذا امللف ضامن تأأمني الفعالية يف طلبية الوسائل التعلميية وترش يد اقتناهئا  ا 
 .وضامن حقوقهمساواة يف التعامل مع املتنافسني ىل الطلبية العمومية وامل ا  حرية الولوج  مبا يضمن

والفاعلني  املدينلميية واملهمتني ابلشأأن الرتبوي وفعاليات اجملمتع وتدعو الوزارة لك مكوانت الأرسة التع  
ىل املسامهة بكثافة يف مبختلف مشارهبم غناء الصيغة ا  كراسة املواصفات التقنية للوسائل التعلميية املوضوعة لالأولية  ا 

شارهتم يف  لها، وذكلائية ل صدار الصيغة الهن حيث سيمت استامثر لك املالحظات والاقرتاحات خبصوصها ،رهن ا 
 عىل أأحسن وجه وضامن الاس تعامل الأمثل أأطر التدريس من الوسائل التعلميية الرضورية لأداء هماهمم سبيل متكني

 لها مبا ينسجم مع املتطلبات البيداغوجية للمناجه التعلميية. 

تعلميية من طرف جلن قد قامت بتحيني كراسة املواصفات التقنية والبيداغوجية للوسائل ال  واكنت الوزارة

خمتصة مكونة من مفتشني ختصصيني ميثلون خمتلف الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين حسب الأسالك واملواد 
نتاج صيغة أأولية    السالفة اذلكر. للكراسةوأأسفرت أأشغالها عن ا 


