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تقديم الندوة

يتمثل الطموح التربوي للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من خالل رؤيته اإلستراتيجية لإلصالح )2015-2030(، في تحقيق 

والتي  والتكوين،  التربية  لتقييمات عدة محاوالت إلصالح منظومة  نتيجة  الفرص. وهما  للجميع، واإلنصاف وتكافؤ  الجودة  رئيسيين:  هدفين 

كشفت عن مجموعة من الصعوبات واإلكراهات التي ال تزال قائمة إلى اليوم. مما يطرح األسئلة اإلشكالية التالية:

االبتكار  اعتبار  يمكن  كيف  التربوية؟  المنظومة  إلختالالت  المالئمة  الحلول  إيجاد  في  يساهم  أن  البيداغوجي  المجال  في  لالبتكار  يمكن  هل 

البيداغوجي آلية لمصاحبة اإلصالحات التربوية الحالية؟ وكيف سيسهم في تنفيذ الرؤية االستراتيجية لإلصالح 2015-2030؟ في هذا الصدد، 

يظهر اإلطالع على التجارب الدولية أن االبتكار البيداغوجي ليس مجموعة من الممارسات المنعزلة التي يقوم بها الفاعل التربوي، وإنما هي 

تصور نسقي للعمل التربوي ال يمكن تحقق نجاحه إال في إطار منظومة شاملة ومتكاملة تجمع بين المتعلم، الفاعل التربوي، المنهاج، الحكامة، 

القيادة التربوية، التقييم والبيئة المرتبطة بمؤسسات التربية والتكوين. 

في هذا اإلطار، فإن مساهمات الندوة تندرج في المحاور التالية: 

االبتكار البيداغوجي: أسئلة ورهانات اإلصالح  .1

مقارباته  لتنوع  نظرا  عميقة  تساؤالت  المفهوم  هذا  ويطرح  والتكوين.  التربية  مجال  في  التقليدية  غير  الممارسات  لكل  أصال  االبتكار  يعتبر 

ولخصوبته المفاهيمية. فما هو االبتكار البيداغوجي، تحديدا؟ وما هي القضايا التربوية والرهانات التي ترافقه؟ وما هي التحديات التي تحول دون 

نجاح االبتكار البيداغوجي؟ وما هي المخاطر المرتبطة به؟

النموذج  مستوى  على  وبالتحديد  التعليم  إصالح  مواكبة  في  البيداغوجي  االبتكار  مساهمة  حول  النقاش  تعميق  إلى  المحور  هذا  يهدف 

البيداغوجي. فكيف يمكن لالبتكار البيداغوجي أن يسهم في إنجاح تفعيل اختيارات الرؤية االستراتيجية لإلصالح 2015-2030؟
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دور الفاعل التربوي في االبتكار البيداغوجي   .2

تتطلب  التربوي  اإلصالح  تحديات  لمواجهة  السعي  أن  إذ  والتعلم،  التعليم  ألنشطة  شامال  وتصورا  ذهنية  حالة  البيداغوجي  االبتكار  يعتبر 

استعدادا فرديا لالبتكار وبيئة مشجعة له. 

وعلى اعتبار أن المدرس هو الفاعل التربوي المحوري في العملية التعليمية التعلمية والمعني المباشر باالبتكار البيداغوجي، فهل يمكن له أن 

يبتكر في ظروف عمل غير مشجعة على االبتكار؟

إن االستعداد الفردي لالبتكار يمثل ملكة مشابهة لملكة االندهاش والتساؤل المرتبطة أساسا بمرحلة الطفولة المبكرة، وتأسيسا على ذلك، 

هل يمكن إعادة إحياء هذه الملكة لدى المدرس في ممارساته من خالل التكوين األساس والمستمر؟ 

ضرورة  على  ركز   )2018( والتكوين  التربية  بمهن  االرتقاء  حول  العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  تقرير  فإن  أخرى  جهة  من 

اإلعداد لالبتكار البيداغوجي، وذلك من خالل توفير شروط المهننة وتشجيع التقييم الذاتي والتفكير الجماعي في الممارسات البيداغوجية، 

واعتبار المؤسسة التعليمية نواة مركزية لتطبيق اإلصالحات. فكيف يشجع العمل الجماعي في فرق تربوية وسط مؤسسات تعليمية تتمتع 

بهامش من االستقاللية على تجريب وتعميم االبتكارات البيداغوجية؟

االبتكار البيداغوجي وأسئلة المنهاج   .3

يستند إصالح المناهج إلى استنتاجات مستخلصة من تفكير مسبق حول خصائص متعلم القرن 21 والمهارات التي يجب أن يكتسبها. فكيف 

يمكن للتربية على االبتكار من خالل تطوير مهارات التفكير النقدي، والمالحظة والتحليل والتربية على المواطنة وعلى حقوق اإلنسان والتربية 

اإلعالمية والرقمية ... أن تسهم في عملية إصالح المنهاج؟ أليست هذه األبعاد المختلفة للتربية والتعليم مترابطة ومتداخلة وتقوم في نفس 

اآلن بهيكلة اإلسهامات في الحقول المعرفية وفي التخصصات والمواد المدرسة؟ 

عالوة على ذلك، أال يساهم تثقيف االبتكار البيداغوجي في حل المشاكل المرتبطة ببلورة وتطبيق المناهج الدراسية؟ كيف يمكن لالبتكار أن 

يحسن من مختلف مكونات المنهاج، انطالقا من بناء منطقه إلى تطوير البرامج ومرورا بإدماج الرقمنة وشكل الكتاب المدرسي وأنواع التقييم 

المختلفة، الخ.؟ وكيف يقوم المتعلم والفاعل التربوي بالمساهمة في عملية االبتكار البيداغوجي على مستوى المنهاج؟

الحكامة، القيادة التربوية، التقييم واالبتكار البيداغوجي   .4

إلى  ووصوال  القرار  أخذ  مراكز  من  ابتداء  التربوية،  والقيادة  الحكامة  مستوى  على  االبتكار  بأن  الدولية  التجارب  من  ثلة  على  االطالع  يظهر 

المؤسسات التعليمية، له انعكاسات مهمة على اإلنصاف والجودة في منظومة التربية والتكوين. 
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اليوم 1
الثالثاء 9 أكتوبر 2018

وذلك  والتكوين.  التربية  منظومة  في  التنظيمية  والمستويات  المكونات  مختلف  بين  التفاعالت  طبيعة  بتحديد  تقوم  الحكامة  أنماط  مختلف  إن 

بدءا من المستوى المركزي ووصوال لمستوى القيادة التربوية المحلية. فما الدور الذي يلعبه االبتكار في تحسين أنماط الحكامة والقيادة التربوية 

في النظام التعليمي بشكل عام وعلى مستوى المؤسسات التعليمية بشكل خاص؟ وما هو دور الحكامة والقيادة التربوية في النهوض باالبتكار 

البيداغوجي؟ هل هناك نمط واحد أم أنماط مختلفة من الحكامة تشجع االبتكار البيداغوجي على مختلف األصعدة: بلورة وتجريبا وتعميما؟ وما عالقة 

الحكامة والقيادة التربوية على جميع مستويات صناعة القرار التربوي بنجاح االبتكار البيداغوجي؟ كيف يمكن أن تعزز البيئة المباشرة للمؤسسة 

التعليمية أو الجامعية أو التكوينية على تنمية االبتكار البيداغوجي؟ وكيف تقوم هذه البيئة بتشجيع االبتكار البيداغوجي من خالل االستفادة من 

جميع مكوناتها )جمعيات األسر، الجمعيات المهنية، المجتمع المدني التربوي، المقاوالت، الخ(؟ 

تشكل هذه المحاور األربعة األس المشترك لبرنامج الندوة. ويشمل البرنامج، باإلضافة للجلسة االفتتاحية وللمحاضرة التقديمية، محاضرات عامة 

وطاوالت مستديرة موازية ستساهم في إغناء وإثراء العملية الفكرية التي أطلقها المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في أفق إعداد 

استراتيجية وطنية لالبتكار في مجال التربية والتكوين. 
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برنامج الندوة

كلمة األستاذ عمر عزيمان، رئيس المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

حسن الصميلي، مدير قطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ورقة مؤطرة

»االبتكار: شرط ام عائق امام اإلصالحات التربوية؟« 

 

 

االبتكار البيداغوجي: أسئلة ورهانات اإلصالح

مسيرة الجلسة: رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، المغرب

اليوم 1
الثالثاء 9 أكتوبر 2018

   8:30 – 9:00                                                                          استقبال وتسجيل المشاركين

   9:00 – 10:00                                                                              الجلسة االفتتاحية

   10:45 – 11:00                                                                                       استراحة 

   11:00 – 12:30                                                                              الجلسة العامة األولى

   10:00 – 10:45                                                                          المحاضرة االفتتاحية 

جان ماري دوكيتيل، خبير دولي في التربية والتقييم وأستاذ فخري، الجامعة الكاثوليكية بلوفين، بلجيكا
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أندري تريكو، أستاذ باحث، جامعة تولوز-جان جوريس، فرنسا 

االبتكار البيداغوجي: هل هو طريقة جيدة للتدريس بشكل أكثر فاعلية؟
 )OCDE( منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،)CERI( أليخاندرو بانياغوا، مستشارلدى مركز البحوث واالبتكار في مجال التعليم

بباريس، فرنسا 

االبتكار البيداغوجي: ال مزيد من انتظار الرجل الخارق
عبد الغفور العالم، عضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، المغرب

الرؤية االستراتيجية لإلصالح 2015-2030 واالبتكار البيداغوجي
محمد بجار، خبير في التربية والتكوين، الرباط، المغرب

تحليل مقارن لالبتكار في التربية والتكوين في عينة من البلدان والدروس المستفادة للمغرب

مناقشة

دور الفاعل التربوي في االبتكار البيداغوجي

مسير الجلسة: محمد دالي، مدير التعاون والنهوض بالتعليم المدرسي الخاص بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 
الرباط،  المغرب 

جاك الناريس، مختص في علم النفس العصبي ونائب رئيس جامعة لوزان، سويسرا
اإلبتكار في التدريس من اجل تعزيز التعلم المتعمق

هيغ هوتييه، أستاذ شرفي، جامعة ميشيل دو منتيني ومؤسس السيرك التربوي، بوردو، فرنسا

السيرك التربوي، تجربة ابتكار بيداغوجي واجتماعي

مناقشة
استراحة

عبد الحق باألخضر، أستاذ باحث، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب
تثمين بعض الممارسات التربوية التقليدية: نحو ابتكار بيداغوجي ديداكتيكي في تدريس اللغات

   12.30  – 14.00                                                                              استراحة الغداء

    14:00  - 17:00                                                                          الجلسة العامة الثانية

اليوم 2
األربعاء 10 أكتوبر 2018
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محمد أبو تاج الدين، باحث في التربية والتكوين، الرباط، المغرب

          17:00                                                                                   نهاية أشغال اليوم االول

10

          9:30 - 12:30                                                                   الجلسة الثالثة: موائد مستديرة متوازية

الحكامة، القيادة التربوية، التقييم واالبتكار البيداغوجي

المائدة المستديرة 1
اإلشكالية: أي دور لإلبتكار في تحسين أشكال الحكامة والقيادة التربوية على مستوى المنظومة التربوية؟ وما هو دور الحكامة 
والقيادة على مستوى المؤسسات التربوية في النهوض باالبتكار البيداغوجي؟ أية عالقة بين الحكامة، القيادة، التقييم واالبتكار 

البيداغوجي؟

مسير المائدة المستديرة: يوسف األزهري، مدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، الرباط، المغرب
خالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الرباط، 

المغرب 
عبد الحق الحياني، مدير االستراتيجية واإلحصاء والتخطيط، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الرباط، المغرب 
أحمد الضاوي، مفتش التخطيط التربوي، وجدة، المغرب 

طارق عامر، مدير مكتب الجودة، المنوفية، مصر 
محمد الحراحشة، أستاذ باحث بجامعة آل البيت، المفرق، االردن 

استراحة 

مناقشة 

اليوم 2
األربعاء 10 أكتوبر 2018

نحو إرساء أداة لتقويم الممارسات التعليمية المبتكرة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية 

مناقشة
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المائدة المستديرة 2
اإلشكالية: كيف يمكن للتجارب الوطنية والدولية أن تُْبرَز إلى أي حد يمكن لالبتكار اإلسهام في تحسين أداء المدرسة؟ كيف تدعم البيئة 

المباشرة للمدرسة االبتكار البيداغوجي وكيف يمكن له أن يفيد مكونات هذه البيئة؟
مسير المائدة المستديرة: عبد الحنين بلحاج، رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، الرباط، المغرب 

عزوز التوسي ومحمد بيدادة، خبيران في التربية، الرباط، المغرب
رشيد الكنبور، مفتش تربوي، وجدة، المغرب

محمد صبوح، باحث في التربية والتكوين، القنيطرة، المغرب
خالد مشاط، مقاول اجتماعي، مكناس، المغرب

علي لونيس، أستاذ باحث بجامعة ستيف 2، الجزائر
استراحة
مناقشة

المائدة المستديرة 3
اإلشكالية: كيف يمكن للتجارب المبتَكرة التي تعتمد على التكنولوجيا أن تظهر مساهمة الموارد الرقمية في تحسين أداء المدرسة على المستوى 

الوطني؟
مسير المائدة المستديرة: محمد سماني، عضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، المغرب 

غيثة مزور، نائبة مدير مختبر التكنولوجيا بالجامعة الدولية بالرباط، المغرب
كساندرا شاربر، أستاذة باحثة، جامعة مينيسوتا، الواليات المتحدة األمريكية

عفيفة الوادي، باحثة في ميدان التربية والريادة المقاوالتية، الدارالبيضاء، المغرب
سيدي علي ماء العينين، خبير في التربية واالبتكار، الرباط، المغرب

استراحة
مناقشة

االبتكار البيداغوجي وأسئلة المنهاج

المائدة المستديرة 1
ن من مختلف مكونات المنهاج، انطالقا من بناء منطقه إلى تطوير البرامج ومرورا بإدماج الرقمنة وشكل  اإلشكالية: كيف يمكن لالبتكار أن يحسِّ

الكتاب المدرسي وأنواع التقييم المختلفة، الخ؟
 

   12.30  – 14.00                                                                                                استراحة الغداء

   14.00  – 16.30                                                                      الجلسة الرابعة: موائد مستديرة متوازية
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مسير المائدة المستديرة: عبد العزيز ميمط، مدير المدرسة العليا لألساتذة، تطوان، المغرب 
فؤاد شفيقي، مدير المناهج، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الرباط، المغرب 

إلهام لعزيز، مديرة برنامج GENIE، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الرباط، المغرب 
نورالدين المازوني، رئيس قسم البحث واألرشيف ونشر الوثائق البيداغوجية، المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب،  الرباط، المغرب 

نورالدين مشاط، عضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، المغرب 
نيكوالس ليدون، مكلف بالتنمية في أوروبا وإفريقيا والشرق األوسط، منظمة البكالوريا الدولية، لوغرون ساسونيكس، سويسرا   

استراحة 
مناقشة 

المائدة المستديرة 2
اإلشكالية: أية ممارسات وتجارب منهاجية مبتكرة على المستوى الدولي؟ وأية توصيات للمغرب؟ 

مسير المائدة المستديرة: لحسين موغلي، عضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، المغرب 
سفينيا بيسون، مكتشفة دولية لالبتكارات البيداغوجية ومؤسسة learnspace.fr، باريس، فرنسا  

التيجانية فرتات، عضوة المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، المغرب 
عبلة بن بشير، مختصة في علم النفس والتربية اإليجابية، الدار البيضاء، المغرب 

عبد السالم بن ميس، أستاذ باحث، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب 
كاثرين إدلهارد طومط، أستاذة باحثة، المعهد النرويجي للدراسات حول االبتكار، البحث والتربية، أوسلو، النرويج 

استراحة 
مناقشة 

ألبير ساسون، عضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، المغرب

 

   16.30  – 17.00                                                                                 التقرير العام والتوصيات

         17.00                                                                                                    اختتام أشغال الندوة
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الجلسة االفتتاحية

الثالثاء 9 أكتوبر 11:00-9:00

 كلمة األستاذ عمر عزيمان
 رئيس المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

 تقديم الورقة المؤطرة للندوة: حسن الصميلي
مدير قطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس لدى

المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 

يجري بحث المحاور المذكورة في الورقة المؤطرة في إطار جلسات عمل تنتظم في مجموعتين: 

جلسات عامة: مخصصة لمداخالت مفتوحة يتم خاللها تقديم أوراق عمل األساتذة والخبراء نساء ورجاال في محاور

»االبتكار البيداغوجي: أسئلة ورهانات اإلصالح« و »دور الفاعل التربوي في االبتكار البيداغوجي«.

موائد مستديرة متوازية: وهي مجاالت موضوعاتية إلغناء النقاش في محاور »الحكامة، القيادة التربوية، التقييم واالبتكار

 البيداغوجي« و»االبتكار البيداغوجي وأسئلة المنهاج« وذلك لإلسهام في بلوغ األهداف المتوخاة من هذا اللقاء

 العلمي والمتمثلة في النقط التالية: 

تعميق التفكير وتبادل الخبرة في قضايا االبتكار في التربية والتكوين والبحث،   -

تدارس السبل الكفيلة بجعل االبتكار في صلب دينامية اإلصالح التربوي بالمغرب،  -

استلهام التجارب الوطنية والدولية والممارسات الناجحة في هذا الشأن، في استحضار للرصيد والمكتسبات   -

    الوطنية في هذا المجال.
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أستاذ فخري بالجامعة الكاثوليكية بلوفين )بلجيكا(، وبكرسي اليونسكو لعلوم التربية بداكار، الذي أحدثه سنة 1994 وكان أول من شغله. وهو الكرسي الذي نال 

بفضله وسام اليونسكو سنة 2002. كما منحه المجلس الثقافي العالمي وساما شرفيا بمثابة ‘’دبلوم االعتراف الخاص بأعماله كبيداغوجي موهوب’’. وحصل على 

دكتوراه فخرية من جامعة الشيخ أنطا ديوب بداكار سنة 2011، وعلى دكتوراه فخرية ثانية من المعهد الكاثوليكي بباريس سنة 2013 حيث ال زال يقوم بالتدريس، 

وبتأطير أطروحات الدكتوراه.

تقلد دو كيتيل وظائف متعددة، من بينها رئيس لعدد من الجمعيات الدولية، كجمعية تطوير مناهج التقييم في التربية )ADMEE( والجمعية الدولية للبيداغوجيا 

الجامعية )AIPU(. كما أدى مهام عديدة لفائدة منظمات دولية غير حكومية مثل البنك الدولي، اليونيسكو واليونيسيف. 

 Pilote علمي  كرائد  حاليا  ويشتغل  المدرسة’’.  مستقبل  ‘’لجنة  وفي  بفرنسا،  المدرسة  لتقييم  األعلى  بالمجلس  البرامج’’  ‘’لجنة  في  دوليا  خبيرا  بصفته  شارك 

إدارة ثالث  التوجيه. كما يشرف على  + 3 حول  باك   /  3- باك  المشروع  إطار  بفرنسا في   )CNESCO( المدرسي النظام  لتقييم  الوطني  بالمجلس   Scientifique

.Éditions De Boeck-Université مجموعات للمؤلفات العلمية بدار النشر

صدرت له مئات المنشورات العلمية، من بينها: 32 كتابا منها ما كتبه بنفسه ومنها ما ساهم في تأليفه، و50 فصال في إطار مؤلفات جماعية، عالوة على مقاالت 

عديدة وتقارير للبحث والتقييم. وتناولت أعماله باألساس مناهج المالحظة والتقييم في مختلف المستويات، المقاربة بالكفايات، بيداغوجيا التعليم العالي، معالم 

رؤية جديدة لتدريس العلوم )بتعاون مع أكاديمية العلوم بداكار(.

`

الثالثاء 9 أكتوبر 10:00 - 10:45

المحاضرة االفتتاحية

 جان ماري دوكيتيل
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أستاذ علم النفس بالمدرسة العليا لمهن التعليم والتربية بتولوز )فرنسا(، حيث يساهم في اإلشراف على ماستر ‘’االستشارة 

والهندسة من أجل التعليم العالي’’. تنتظم أبحاثه في مجالين أساسيين: التعلمات وصعوباتها ذات المصدر المرضي، ثم البحث 

عن المعلومة في البيئات الرقمية، استنادا إلى مقاربة بيئية تستهدف استيعاب الوضعيات واألدوات، قصد اقتراح التحسينات 

المالئمة. وال ينحصر تطبيق هذه المجاالت في القطاع التربوي، بل يشمل أيضا القطاع الصناعي )صناعة الطائرات، صناعة السيارات، 

االتصاالت(.  يشتغل بتعاون مع العديد من الجامعات األجنبية، السيما بأستراليا، والواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا؛ وكذا مع 

المجلس  األوربية،  اللجنة  االقتصادية،  والتنمية  التعاون  منظمة  بفرنسا،  المدرسي  للتعليم  العامة  كالمديرية  مختلفة  مؤسسات 

األسترالي للبحث، عالوة على عدد من المقاوالت )Airbus، Thales، Orange، Nathan(. شغل تريكو منصب مسؤول عن البحث 

تضم  التي  -تكوين«  -تدريس  تعلم   « البحث  لفيدرالية  ومدير  الفرنسية،  بتولوز   ESPE والتربية  التدريس  لمهن  العليا  بالمدرسة 

عشرين مختبرا، باإلضافة إلى رئاسة جمعيات تربوية؛ وكذا مدير لمختبر »العمل والمعرفة« بالمركز الوطني للبحث العلمي بجامعة 

خالل  بفرنسا  االبتدائية  المدرسة  من  األولى  سنوات  بالثالث  الخاصة  البرامج  أعد  الذي  الفريق  عن  مسؤوال  أيضا  كان   .2 تولوز 

موسم 2014-2015. 

سلك  في  للتأطير  العلمي  التميز  منحة  على   ،2004 سنة  منذ  حائز،  وهو  علميا.  مقاال  و65  كتابا  عشرين  عن  يزيد  ما  تريكو  ألَّف 
الدكتوراه.   

  أندري تريكو 

 الجلسة العامة األولى
االبتكار البيداغوجي، أسئلة ورهانات اإلصالح

الثالثاء 9 أكتوبر 12:30-11:00

مسيرة الجلسة: رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، المغرب      
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 الجلسة العامة األولى
االبتكار البيداغوجي، أسئلة ورهانات اإلصالح

يحمل أليخاندرو بانياغوا شهادة دكتوراه في علم األنثربولوجيا، وتدور أبحاثه حول مفاهيم المشاركة، »الهابيتوس« المؤسساتي الثالثاء 9 أكتوبر 12:30-11:00

والتنوع واالبتكار، مع التركيز المنهجي على البحث النوعي. عمل سابقًا في جامعة برشلونة كأستاذ التعليم العالي، وهو يتعاون 

التعليم وعمل سابقا  أيًضا على درجة اإلجازة في  حاليا مع the Autonomous University of Barcelona  كباحث. وهو حاصل 

كأستاذ بالمرحلة اإلبتدائية بكتالونيا. نشر مؤخرًا تقرير »المعلمون كمصممين لبيئات التعلم: أهمية البيداغوجيات المبتكرة«، الذي 

شارك في تأليفه ديفيد إستانسي. 

بانياغوا  أليخاندرو 

عبد الغفور العالم

عبد الغفور العالم منسق إقليمي سابق لمجموعة من مشاريع التعاون الدولي في المجال التربوي: )مشروع MEDA المنجز بشراكة 

مع االتحاد األوربي؛ مشروع ألفALEF المنجز بشراكة مع الوكالة األمريكية للتنمية USAID؛ مشروع بروكاديم PROCADEM المنجز 

بشراكة الوزارة مع الوكالة الكندية للتنمية ACDI؛ مشروع مدرسة الجودة المنجز بشراكة مع منظمة اليونيسف )UNICEF(؛ وكذلك 

مستشار سابق في التخطيط التربوي من 2002 إلى 2008؛ ومفتش في التخطيط التربوي مند 2009. عبد الغفور العالم باحث 

في قضايا التربية والتكوين وعضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.  

 

محمد بجار خبير في مجال إعداد وتنفيذ وتقييم سياسات واستراتيجيات التنمية الترابية والبشرية، بتجربة واسعة مع المنظمات 

الدولية التي تعنى بتدبير برامج التعاون. تشمل أعماله، في ميدان اقتصاد التربية، تحليالت دولية مقارنة لدور ومكانة القطاع 

الخاص في السياسات التربوية، وآلثار االبتكار التربوي على الفعالية واالنصاف في النظم التربوية.

الماستر  الثاني، وعلى شهادة  الحسن  الدولية بجامعة  العالقات االقتصادية  المعمقة في  العليا  الدراسات  حاصل على دبلوم 

في السياسات االقتصادية واالجتماعية بجامعة بيير مندس بفرنسا UPMF، وماستر في اإلدارة العمومية بجامعة ستراسبورغ، 

وعلى دبلوم دولي في اإلدارة العمومية بالمدرسة الوطنية لإلدارة بستراسبورغ )فرنسا(.

  محمد بجار
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الجلسة العامة الثانية 
دور الفاعل التربوي في االبتكار البيداغوجي

الثالثاء 9 أكتوبر 17:00-14:00

مسير الجلسة: محمد دالي
مدير التعاون والنهوض بالتعليم المدرسي الخاص، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

والتعليم العالي والبحث العلمي، الرباط، المغرب

وتطوير  البشرية  والموارد  بالجودة  مكلفا  كان  حيث  و2016،   2006 بين  ما  )سويسرا(  لوزان  جامعة  رئيس  نائب  منصب  شغل 

التدريس والتعليم عن بعد. يهتم كثيرا بموضوع الجودة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ترأس شبكة الجودة للجامعات 

السويسرية ومندوبية الجودة لمؤتمر رؤساء الجامعات مدة تسع سنوات. وهو عضو المجلس السويسري لالعتماد.

مختلفة،  اعتماد  ووكاالت  الدولي،  والبنك  األوربية’’  الجامعات  ‘’جمعية  بينها  من  المنظمات،  من  عدد  لدى  خبيرا  الناريس  يعتبر 

السيما ببلجيكا، فنلندا، فرنسا، إيرلندا، لتوانيا، الجمعية األوربية لضمان الجودة في التعليم العالي ENQA. وهو عضو بلجنة القيادة 

 .)UNICA( بشبكة الجامعات بالعواصم األوربية

تلقى تكوينه في علم النفس العصبي، حيث حصل على الدكتوراه في هذا المجال بجامعة جنيف، واشتغل بالمركز االستشفائي 

البيداغوجيا  تدريس  في  األخيرة  السنوات  خالل  تخصص  ولوزان.  جنيف  بجامعتي  والتدريس  وبالبحث   ،vaudois فودوا  الجامعي 

الجامعية وتكوين الكبار بجامعة لوزان.

جاك الناريس
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هوتييه هيغ 

 Wuhan فرنسا(، وباحث مشارك بجامعة فوهان( Bordeaux-Montaigne هيغ هوتييه أستاذ فخري بجامعة بوردو-مونتين
بالصين منذ سنة 2003 )مركز البحث في التواصل بين الثقافات(. وهو أستاذ مشارك لمنهجية البحث في العلوم االجتماعية 

بمدرسة الدكتوراه في الجامعة الدولية بداكار )السينغال(.
وزارة  طرف  من  معتمدة  شعبية  وتربوية  ثقافية  كحركة   ،1975 منذ  التربوي  السيرك  على  الرئيسي  والمشرف  المؤسس  هو 

التربية الوطنية بفرنسا منذ 1993.
من بين مؤلفاته األخيرة:

•  [2017] Le Cirque éducatif, histoire d‘une utopie, Paris : L‘Harmattan, 230 pages
•  [2015] The Islamic veil in France: the body that communicates, in Bo Shan & Clifford Christians, ed., Ethics 

of Intercultural Communication, Peter Lang Publishing, New-York, pp. 59-78
•   [2013] France-Chine, interculturalité et communication, Paris : L‘Harmattan, 217 pages
•   [2003] La fonction éducative du cirque, Paris : L‘Harmattan, 238 pages
•   [2001] Un cirque pour l‘éducation, Paris : L‘Harmattan, 160 pages

كما يتم اإلعداد لنشر مجموع المحاضرات التي قدمها بجامعة فوهان الصينية منذ سنة 2003.

عبد الحق باالخضر أستاذ التعليم العالي بكلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط. حاصل على الدكتوراه في األدب الفرنسي 
بجامعة السوربون الجديدة Sorbonne-Nouvelle سنة 1993، وبجامعة سيدي محمد بن عبد اهلل سنة 1998. وحاصل على التأهيل 

في تكوين المكونين بالمدرسة العليا لألساتذة Fontenay-aux-Roses سنة 1987. 
عبد الحق باألخضر مكون في مهن التربية، ومختص في الديداكتيك وتحليل نظم التربية والتكوين. تقلد، بكلية علوم التربية بالرباط، 
 GRAFE مسؤولية اإلشراف على ماستر »التواصل والتكوين في التنظيمات’’  وماستر ‘’ديداكتيك اللغة الفرنسية’’؛ تم بنية البحث

ما بين 2011 و 2017، و RIIDCH حاليا.
المقاالت حول تدريس  العديد من  الحسانية. كما كتب  الفرنسية، والسيما األقوال  إلى  العربية  اللغة  النصوص من  يهتم بترجمة 
المجالت،  الفرنسية. نشر أعداد خاصة لبعض  اللغة  التكوين وديداكتيك  البيداغوجي، ُنظم  التواصل  المقارن،  الديداكتيك  اآلداب، 

وله مؤلفات من بينها:
•  سانت جون بيرس الشاعر والناقد )L‘Harmattan, 2009(؛

•  التكوين في جميع أشكاله في الدول المغاربية بالتعاون مع إبراهيم الباري )في طور إعادة النشر على الورق(،
•  التقاليد والحداثة البيداغوجية في المغرب )في طور النشر(. 

عبد الحق باألخضر
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محمد أبوتاج الدين

محمد أبوتاج الدين مكون ومصمم في التكنولوجيات التربوية بالمركز المغربي-الكوري للتكوين في تكنولوجيات اإلعالم والتواصل 

TICE؛ وهي بنية تابعة للمركز الوطني التجديد التربوي والتجريب CNIPE. وهو كذلك أستاذ زائر بكلية علوم التربية، وبمركز تكوين 

مفتشي التعليم.

حاصل على الدكتوراه في تحليل وتقييم منظومات التربية والتكوين، وعلى ماستر مهني في الهندسة البيداغوجية. وساهم في 

إنجاز دراسات وأبحاث، ومنشورات تهم باألساس التكوين المهني للمدرسين في التكنولوجيات التربوية.

سنحت له تجربته كمدرس لعلوم الحياة واألرض في السلك الثانوي، وتكوينه في مختلف مراكز تكوين المدرسين )المركز البيداغوجي 

الجهوي CPR، المدرسة العليا لألساتذة تم سلك التبريز(، وكذا تكوينه الجامعي )إجازة في الجيولوجيا( بتطوير القدرة على أخذ مسافة 

تأملية من إشكاالت ورهانات التربية والتكوين. في ظل هذا المعطى، اقترح أبو تاج الدين نظاما مبتكرا للتكوين المهني للمدرسين 

مبتكرة  مساطر  ووضع  الرقمية،  الموارد  لتصنيف  نموذج  إقرار  على  بالميدان،  فاعلين  مع  حاليا،  ويسهر  التربوية؛  التكنولوجيات  في 

وبسيطة إلدماج األدوات الرقمية في المنظومة التربوية وفق الظروف الحالية لهذه المنظومة.

الجلسة الثالثة
موائد مستديرة متوازية حول الحكامة والقيادة التربوية والتقييم واالبتكار البيداغوجي

مسير المائدة المستديرة: يوسف األزهري
مدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، الرباط، المغرب

 المائدة المستديرة األولى
األربعاء 10 أكتوبر 12:30-9:30
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حصل عبد الحق الحياني على دكتوراه في إدارة األنظمة التربوية من كلية علوم التربية بالرباط، وهو أيضا مهندس دولة في نظم المعلومات 
    Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale و   ISCAE مجموعة  مدراس  ومن  للمهندسين  المحمدية  المدرسة  من  متخرج 

بسانتيتيان في فرنسا.

تقلد عدة مناصب مسؤولية في الصندوق المغربي للتقاعد )1993-2008( قبل التحاقه بوزارة التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم 
العالي والبحث العلمي كمدير لالستراتيجية واإلحصاءات والتخطيط )2009(.

ساهم، من خالل مهامه، في تنفيذ العديد من المشاريع اإلستراتيجية المتعلقة بإصالح المنظومة التربوية. كما شغل كمسؤول عن تنسيق 
المتحدة  الواليات  بين  مشترك  مشروع  إطار  وفي  والماليين  التقنيين  الشركاء  مع  بالتنسيق  قام  حيث  باليونسكو،  للجميع  التربية  مهام 

 .Millenium Challenge Corporation األمريكية والمغرب من خالل منظمة

منذ 2007، يتدخل كأستاذ محاضر ومؤطر بكل من مجموعة ISCAE بالرباط، وبكلية علوم التربية وبالمدرسة الوطنية العليا لإلدارة.

نشر مؤخرا كتابا بعنوان » حكامة المنظومة التربوية بالمغرب وعالقتها بالنجاح المدرسي، ما مدى وطبيعة التأثير؟«.

تم تعيينه عضوًا في اللجنة التوجيهية للهدف الرابع للتنمية المستدامة )ODD4( حول التعليم لمذكرة 2030 كممثل إقليمي للبدان العربية، 

بالمقر الرئيسي لليونسكو بباريس. 

 عبد الحق الحياني

خالد فارس مزداد سنة 1958 بفاس، المغرب وأستاذ باحث في علوم التربية، حاصل على بكالوريا آداب عصرية )1978(، إجازة في علم 
 )1996( التربية  علوم  في  العليا  الدراسات  دبلوم  بالرياط،   )1993( التربية  علوم  في  المعمقة  الدراسات  دبلوم  بفاس،   )1982( النفس 
بالرباط، والدكتوراه في علم النفس المعرفي )2000( بفاس. أستاذ الفلسفة )1982(، رئيس مصلحة التقويم باألكاديمية الجهوية بفاس 
)1988(، رئيس قسم البحث والتقويم بنفس األكاديمية )1989(، مدير مساعد بنفس األكاديمية )1997(، مستشار بالكتابة العامة لوزارة 
التربية الوطنية )2002(، أستاذ علوم التربية بالمدرسة العليا لألساتذة بفاس )2003(، مدير المناهج والحياة المدرسية )2009( بوزارة 

التربية الوطنية، تم مفتشا عاما للشؤون التربوية بنفس الوزارة )2010( إلى اآلن.

قام بإصدار مجموعة من المواضيع في مجالت وطنية وعربية مرتبطة بمجاالت التربية وعلم النفس والمناهج والتجديد التربوي، والبحث 
النمو،  وسيكولوجية  التنشيط  وتقنيات  والتواصل  والتدريس  التربية  بعلوم  المتعلقة  الكتب  من  ومجموعة  العلمي،  والبحث  التربوي، 

والتعلم والمقاربات البيداغوجية والسياسات التربوية. 

 خالد فارس
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العلمية  اللجنة  األزهرية بمصر ومستشار  المنوفية  التعليم بمنطقة  الرؤوف عامر هو حاليا مدير مكتب جودة  طارق محمد عبد 

باألكاديمية المتحدة للتدريب واالستشارات وهو أيضا عضو مجلس إدارة وأمناء باألكاديمية المتحدة للتدريب واالستشارات. 

علوم  في  بكالوريوس  إلى  باإلضافة  النفس  وعلم  التربية  في  خاص  ودبلوم  التربية  في  وماجستير  دكتوراه  على  حاصل  وهو 

التربية من كلية التربية – جامعة األزهر. 

طارق عامر

تقلد أحمد ضاوي، الحاصل على دبلوم مفتش في التخطيط التربوي، عدة مناصب مسؤولية، وهو حاليا رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية 
باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية.

وخالل مساره المهني قام بتنسيق العديد من المشاريع من بينها مشروع PROCADEM الذي يهم تقوية القدرات المؤسساتية في إطار 
اإلطار، قام بعدة مهام كعضو  األطراف. وفي نفس  اتفاقية متعددة  إطار  بالتعلم’’، في  ‘’التكوين  التربوية، ومشروع  اإلصالحات  تطبيق 
المخطط  المكلفة بإعداد مشروع  باللجنة  التنسيق بمشروع UNICEF، وكذلك عضو  التنسيق بمشروع USAID/ALEF، وعضو بلجنة  بلجنة 

االستراتيجي لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة وباللجنة المكلفة بإعداد برنامج عمل األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

شارك، سنة 1993، في عمل جماعي حول ‘’الهدر المدرسي في التعليم العالي: نموذج جامعة محمد الخامس – الرباط. وأعد سنة 2003 
بحثا عبارة عن دراسة تشخيصية واستكشافية حول التكوين المستمر للمعلمين ومديري التعليم االبتدائي العمومي.

الرؤية االستراتيجية 2030-2015  ‘’حكامة وتعاقد’’ في إطار تفعيل  الحكامة والتعاقد والتمويل. فهو رئيس لمشروع  يهتم حاليا بقضايا 
إلصالح منظومة التربية والتكوين بالمغرب.

أحمد الضاوي
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محمد الحراحشة عميد كلية العلوم التربوية سابقا ومدير البرنامج الدولي للدراسات العليا، جامعة آل البيت، المملكة األردنية الهاشمية. 

الرسائل  من  العديد  تحكيم  في  والمشاركة  بتحكيم  قام  كما  دكتوراه،  وأطروحة  ماجستير  رسالة   200 من  أكثر  على  باإلشراف  قام 

واإلقليمي  الدولي  المستوى  على  والمفهرسة  المحكمة  العلمية  المجالت  من  للعديد  العلمية  األبحاث  من  العديد  تحكيم  الجامعية، 

والمحلي، وتحكيم األوراق العلمية لعدد من المؤتمرات العلمية المتخصصة وتحكيم اإلنتاج العلمي للترقيات للعديد من الجامعات العربية.

الحراحشة محمد 

 المائدة المستديرة الثانية
األربعاء 10 أكتوبر 12:30-9:30

مسير المائدة المستديرة: :عبد الحنين بلحاج
رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، الرباط، المغرب 
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والتنمية  والتكوين،  التربية  بمجال  المهتمة  والدولية  الوطنية  والهيآت  المنظمات  من  عدد  لدى  كخبير  حاليا  بيدادة  محمد  يشتغل 

المجتمعية، وحقوق اإلنسان.  

عمل أستاذا مكونا في التربية وعلم النفس واإلدارة التربوية بمركز تكوين األساتذة بفاس ما بين 1979 و1999. وتقلد ما بين 1999 

و2005 عدة مناصب مسؤولية بمديرية التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية، وال سيما كرئيس لمصلحة مخططات التكوين، ثم 

كرئيس لقسم التكوين والمناهج، ثم كمدير مساعد للتربية غير النظامية. وقد ساهم في االشتغال حول عدة ملفات مرتبطة بتقويم 

أداء منظومة التربية والتكوين وأوراش إصالحية وإعداد تقارير حولها. 

العربية  التربوية  المنظومات  في  وإدماجه  اإلنساني  القانون  استكشاف  مجال  في  للتكوين  الوطني  الفريق  في  عضوا  كان  وقد 

)2002(. كما ساهم في تأطير عدة لقاءات ومناظرات وطنية ودولية حول قضايا التربية والتكوين بالتعليمين النظامي وغير النظامي 

وتعليم الكبار.

محمد بيدادة هو أيضا مؤلف تربوي )مع مجموعات عمل( لملفات تربوية لفائدة أطر التكوين والتدريس ولكتب مدرسية في التعليمين 

النظامي وغير النظامي. صدر له مؤخرا )سنة 2018( عن دار الثقافة للنشر والتوزيع بالبيضاء كتاب بعنوان: »كيف نربي أطفالنا، أسس 

علمية وموجهات تربوية لآلباء واألمهات«. 

محمد بيدادة

حاصل على دكتوراه تخصص علم النفس االجتماعي، عزوز التوسي خبير في ميدان التربية، وقد اهتم أساسا بالمكانة السوسويومترية 

للمدرسين واالتجاهات نحو مهنة التدريس. اشتغل في عدة مراكز للتكوين ومؤسسات جامعية منها مركز تكوين المعلمين بفاس من 

1979 إلى 1998 والمدرسة العليا لألساتذة بالدار البيضاء والمدرسة العليا للتعليم التقني-جامعة محمد الخامس، كما درس بالمعهد 

الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة. 

قام بعدة دراسات وأبحاث في مجال السيكولوجيا والسيكوسوسيولوجيا وعلوم التربية وساهم في عدة مشاريع في مجال التربية 

على الصحة والتربية الوالدية وتكوين مربيات التعليم األولي والمدرسين والتربية الدامجة. 

ساهم أيضا، ضمن فرق بحث وجامعات دولية، في دراسات حول الهجرة والتربية اإلنجابية والجنسية وصدرت له مجموعة من المقاالت 

في مجالت متخصصة كما ساهم في إصدار مؤلفات في مجال علوم التربية.

عزوز التوسي
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يزاول   ،2011 منذ  االبتدائي  للتعليم  تربوي  مفتش  وهو  بالمغرب.  كرسيف  بمدينة   1977 غشت   28 مواليد  من  الكنبور  رشيد 

مهامه حاليا في التأطير والمراقبة بالمديرية اإلقليمية وجدة-أنجاد. وهو مكلف منذ 2014 بالتنسيق الجهوي للغة الفرنسية في 

المستوى االبتدائي باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية للمغرب.

الكتب  لتقييم  الوطنية  باللجنة  عضو   ،2016 سنة  الوطنية  التربية  بوزارة  المهني  االستحقاق  جائزة  على  الحاصل  الغنبور،  رشيد 

الدكتوراه في  الموجَّهة للمدرسين. وهو حاصل على  البيداغوجية  المناهج وعضو بِفَرق إعداد بعض الدالئل  المدرسية بمديرية 

التواصل والتعلم عن بعد بجامعة محمد األول )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة(، وعضو بمختبر البحث CUNEL )الثقافات، 

واالستعماالت الرقمية واللغات(. كما يقدم منذ 2013 دروسا في ماستر ‘’ هندسة التكوين والتكنولوجيات التربوية’’. ويختص 

أساسا في ميادين هندسة التكوين، اإلرشاد في أنظمة التكوين عن بعد، وتصميم بيئات التعلم متعددة الوسائط. 

بالتعلمات،  المتعددة،  والوسائط  بالمعارف  مرتبطة  قضايا  تتناول  والدولية  الوطنية  الندوات  من  العديد  في  مداخالت  له 

بالتفاعالت عن بعد وباالبتكار التكنولوجي. يشرف كذلك على التكوين والتنشيط في إطار ورشات للتدريب باألقران، ولتدبير 

الجودة وتصميم البيئات التعلمية متعددة الوسائط. َنشر، سواء بشكل انفرادي أو وفي إطار فريق، عددا من المقاالت العلمية 

حول مواضيع مختلفة تندرج ضمن مجال تخصصه األكاديمي والمهني.

الكنبور رشيد 

زمن  في  التعلم  بنظريات  األول  يتعلق  رائدين.  لمشروعين  حامل  ومبتِكر  العصبية،  البيداغوجيا  في  مستقل  باحث  الصبوح  محمد 

التكنولوجيا الرقمية )حالة اللغة الفرنسية في السنة األولى باكالوريا والدرس الجماهيري المفتوح عن بعد MOOCs(. ويتعلق المشروع 

)Secrets Succès Scolaire( S3و Speed Formation En Education َيغ الثاني بتعلم اللغة العربية في ستة أيام. وهو صاحب الصِّ

.)3I( وكذا المعهد الدولي لالبتكار )Recevoir, Réfléchir puis Répondre( 3Rو 

تدرج محمد الصبوح في التدريس من التعليم االبتدائي إلى العالي، وهو محاضر ومدرب مختص في النجاح المدرسي.

الصبوح محمد 
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خالد مشاط، ناشط مغربي في مجال التنمية االجتماعية. أسس شركات Skillearn و SOS Santé ، و IoT و Mobile Solutions في 

 K & W قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، تحت مظلة شركته المتطورة للتدريب على تكنولوجيا المعلومات واالستشارات والتسويق

Technologies International وذلك مع عمالء رئيسيين في أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط. قام بتدريب وإرشاد وتوجيه أكثر 

من 10000 من رواد األعمال في جهوده الرامية إلى تحقيق 100000 من المبدعين االجتماعيين في أفريقيا بحلول عام 2020. 

الدولي،  العالمي، والبنك  للمنتدى االقتصادي  التابع   Global Gloper يتولى خالد مشاط عدة مناصب استشارية وتنفيذية بمنظمة

ومايكروسوفت، وJCI، واليونيسف، NYU AD و Starting Grind of Google For Entrepreneurs. خالد هو مهندس أنظمة متنقلة، 

وأستاذ جامعي، وحائز على 12 جائزة دولية. 

خالد مشاط

علي لونيس أستاذ باحث دائم في مجاالت الموارد البشرية، علم نفس التنظيمات، السلوك التنظيمي، بيئة العمل، سلوك المستهلك، 

الجودة في ميدان العمل، ومنهجية البحث العلمي في علوم التربية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سطيف 2 بالجزائر؛ 

مسؤول عن ماستر ‘’علم نفس الشغل والتنظيم والموارد البشرية’’؛ عضو فريق التكوين بماستر ‘’التسيير والمراقبة التربوية؛ عضو 

اللجنة العلمية للشعبة وعضو ‘’مختبر علم النفس اإلكلينيكي’’.

مجال  عن  سابق  ومسؤول  للكلية،  العلمي  بالمجلس  سابق  وعضو  بالجزائر،   2 سطيف  بجامعة  الجودة  ضمان  بخلية  عضو  أيضا  هو 

.CPND التكوين إجازة – ماستر – دكتوراه، وعضو سابق باللجنة البيداغوجية الوطنية للتكوين في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية

علي لونيس
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المائدة المستديرة الثالثة 
األربعاء 10 أكتوبر 12:30-9:30

مسير المائدة المستديرة: محمد سماني
عضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، المغرب

غيثة مزور نائبة مدير ‘’مختبر التكنولوجيات’’ TIClab بالجامعة الدولية بالرباط. تشرف على إدارة مشروع بحثي حول الهوة بين التكوين 

الشغل  سوق  حاجيات  لتحليل  المعطيات  علوم  إلى  فريقها،  بمساعدة  تستند،  حيث  بالمغرب،  الشغل  سوق  وحاجيات  الجامعي 

ومقارنة هذه الحاجيات مع الكفايات الُمَدرَّسة من طرف الجامعات المغربية.

 Carnegie Mellon ميلون  كارنجي  بجامعة   »  Computation, Organisation and Society« في  دكتوراه  على  حاصلة  مزور  غيثة 

 École Polytechnique بالواليات المتحدة األمريكية، وعلى ماستر وإجازة في ‘’نظم التواصل’’ بالمدرسة الفيدرالية متعددة التقنيات

 Génie Électrique et بلوزان بسويسرا. توجت بلقب ‘’نجمة صاعدة’’ من طرف شعبة الهندسة االلكترونية والمعلوماتية  Fédérale

Informatique  بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT في نونبر 2015.

غيثة مزور
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كساندرا شاربر هي أستاذة في تقنيات التعلم في جامعة مينيسوتا بالواليات المتحدة االمريكية. وهي أيضا المؤسس المشارك 

درّست  مينيسوتا،  جامعة  في  بالكلية  التحاقها  قبل   .http://lt.umn.edu التعليمي  التعلم  تقنيات  لمختبر  المشارك  والمدير 

اللغة اإلنجليزية في المدارس المتوسطة والثانوية وعملت كمصمم مناهج رائد لشركة تعليم عبر اإلنترنت. تشمل أبحاثها العمل 

العلمية في مواضيع تخص  المقاالت  العديد من  الرقمية. نشرت كساندرا شاربر  الحسابي والمعرفة  على تقنية K12 والتفكير 

النوع االجتماعي والتعليم، الفلسفة والنظرية التعليمية، الكمبيوتر في المدارس، اإلنترنت والتعليم العالي، ومحو األمية للكبار. 

الحالية. تعمل حاليا  البحثية  تقوم مؤسسة William T. Grant و )National Science Foundation )NSF بتمويل مشاريعها 

في إطار شراكة متعددة السنوات مع مدارس أوستن العامة في مشروع يهدف إلى إنشاء ودعم مبادرة تكنولوجيا K12 على 

الملتزمة  والمدارس  المنظمات  المحلية مع  والقيادة  المجتمع  بقيم خدمة  ملتزمة  المنطقة. كساندرا شاربر هي عالمة  مستوى 

بإشراك الشباب في التعلم باستخدام الوسائط الرقمية.

كساندرا شاربر

عفيفة الوادي مديرة عامة Ecoles l‘Union Privées au Maroc. تلقت تعليمها الجامعي في ميدان علم االحياء ثم في ميدان 

اإلدارة.  انضمت في عام 1989 إلى المجموعة اليابانية Toyota Tsusho Corporationبمكتب الدار البيضاء، حيث تولت مسؤولية 

إدارة التبرعات اليابانية من خالل تجميع وتنفيذ مشاريع لصالح السكان المغاربة في وضعيات هشاشة. هدفت هذه المشاريع 

الريادية لتعزيز االستقاللية المالية لهؤالء األسر المعوزة. 

كانت عفيفة الوادي عضوًا ناشطا في الجمعية المغربية Les Rangs d‘Honneur لمدة 7 سنوات، وهي جمعية تعمل من أجل 

تنمية المناطق الهشة. تقوم عفيفة الوادي، حاليا، بتهييئ رسالة الماجستير في علوم التربية حول: أثر البيداغوجيا الريادية على 

التحصيل الدراسي. 

الوادي عفيفة 
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هذه  استعمال  وعلى  التربية،  في  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  إدماج  على  سنة   15 منذ  العينين  ماء  علي  سيدي  يشتغل 

التكنولوجيات في تأهيل الشباب والنساء واألشخاص في وضعية صعبة، وكذا على النهوض باالبتكار وروح المقاولة لدى الشباب.

بدأ مساره المهني كمدرس للمعلوميات بجامعة األخوين سنة 1997، حيث تم تعيينه سنة 1999 كمدير مساعد مكلف بالعالقات 

مع المقاوالت التكنولوجية. تم التحق سنة 2001 بشركة Microsoft كمدير للتربية والمواطنة في المنطقة المغاربية، حيث تكلَّف 

بالبرامج الجماعاتية، والتنمية االجتماعية بتكنولوجيات االعالم واالتصال وبإدماج تكنولوجيات االعالم واالتصال في التربية.

‘’المغرب  استراتيجية  إطار  في  االجتماعي  للتحول  كمدير  الحديثة  والتكنولوجيات  والتجارة  الصناعة  وزير  بديوان   2010 سنة  التحق 

لبيوت  واالتصال  االعالم  تكنولوجيات  ولوج  البشري،  مال  الرأس  بالتربية،  المرتبطة  البرامج  مسؤولية  تقلد  حيث   ،’’2013 الرقمي 

المغاربة وبإنتاج مضامين رقمية وطنية. بعد ذلك، التحق سنة 2012 بديوان رئيس الحكومة كمستشار تكنولوجي لرئيس الحكومة 

مكلف بقطاع التكنولوجيات الحديثة. ويشرف منذ 2015 على إدارة برامج التربية والمسؤولية المجتمعية RSE والمواطنة لدى شركة 

.R&D من خالل االشتغال على مواضيع الصحة، التربية، التنمية االقتصادية والبحث والتنمية ،IBM

سيدي علي ماء العينين

 المائدة المستديرةاألولى
األربعاء 10 أكتوبر 16:30-14:00

مسير المائدة المستديرة: عبد العزيز ميمط
مدير المدرسة العليا لألساتذة، تطوان، المغرب

الجلسة الرابعة
موائد مستديرة متوازية حول االبتكار البيداغوجي وأسئلة المنهاج
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مدير معتمد للبحوث )HDR( في علوم التربية )2003( لجامعة فيكتور سيغالين بوردو 2 بفرنسا، يحمل دكتوراة في علوم التربية 
)1994( من المدرسة العليا لألساتذة بالرباط وماجستير في العلوم الفزيائية. 

فؤاد شفيقي هو حاليا مدير المناهج والبرامج في وزارة التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي )منذ 
يونيو 2010( وكان المدير المركزي المسؤول عن البحوث التربوية )يوليوز 2009 إلى يونيو 2010(.

 .)CFIE( التربويين  المفتشين  تدريب  وبمركز   )2009-1992( بمراكش  لألساتذة  العليا  بالمدرسة  باحث  أستاذ  شفيقي  فؤاد 
العام  األمين  2010-2013(؛  )التفويض  اليونسكو(،   / للتربية  الدولي  )المكتب  بجنيف  الدولي  التربية  مكتب  مجلس  وعضو 
  )CUSE(   ؛ أستاذ بكرسي اليونسكو في علوم التربية )AMSE-AMCE-WAER( ،)2012-2008( للجمعية الدولية لعلوم التربية
من  العديد  تحرير  هيئات  في  وعضو  و2003(،   2002( بالسنغال  بداكار  لألساتذة  العليا  بالمدرسة  ديوب  أنتا  شيخ  بجامعة 
 Revue Internationale de Pédagogie de l‘Enseignement « ،)فرنسا( » Carrefours de l‘éducation « المجالت العلمية

Supérieur RIPES( « )كندا(، » Le Palimpseste « )المغرب( و » L‘éducateur « )المغرب(.

قام فؤاد شفيقي بتأليف ثالثين مقالة في علوم التربية في مجالت دولية كما شارك في تأليف ثالثة كتب منها: »التربية العلمية 
في المنطقة العربية« تحت إشراف صوما بوجودة، قسم التربية، الجامعة األمريكية في بيروت. بيروت، لبنان، وزوبيدة داغر، كلية 

التربية، جامعة ديالوير، نيوارك، ديالوير، الواليات المتحدة األمريكية، 2008.

فؤاد شفيقي

بالمدرسة   1997 سنة  التطبيقية  العلوم  في  الدولة  دكتوراه  على  وحاصلة  المغرب،  بسال،   1963 سنة  مواليد  من  لعزيز  إلهام 

الوطنية  بالمدرسة  المواد سنة 1990  بالرباط؛ وعلى دكتوراه في كيمياء  أكدال  الخامس  بجامعة محمد  للمهندسين  المحمدية 

العليا للكيمياء بمونبوليي Montpellier بجامعة Montpellier II بفرنسا؛ وعلى دبلوم وطني للدراسات المعمقة للهيدرولوجيا في 

علوم الماء والتهيئة سنة 1987 بجامعة العلوم والتقنيات ب Languedoc بجامعة Montpellier II بفرنسا.

ومعالجة  جمع  مصلحة  عن  و1999   1993 بين  ما  مسؤولة  كانت  حيث  المسؤوليات،  من  مجموعة  المهني  مسارها  خالل  تقلدت 

المعلومة بالمركز الوطني للتوثيق بوزارة التخطيط؛ وبعدها رئيسة مصلحة البرمجة وتوجيه البحث ب DRSCU بوزارة التعليم العالي 

وتكوين األطر والبحث العلمي )MESFCRS( ما بين 2000 و2002؛ تم رئيسة قسم التنمية التكنولوجية ما بين 2000 و2006؛ 

إلهام لعزيز

(
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 ومسؤولة عن برنامج التعاون )بحث-تنمية-تكنولوجيا وابتكار( RDTI مع االتحاد األوربي بمديرية التكنولوجيا ب )MENESFCRS( ما 

بين 2002 و2006؛ ثم مسؤولة إدارية سنة 2003 عن مشروع تقييم منظومة RST المنجز بدعم من االتحاد األوربي. كما أشرفت 

على تدبير البرامج الموجهة لتعزيز الروابط بين الجامعة والمقاولة ما بين 1999 و2006. وشغلت منصب مديرة بالنيابة للمركز الوطني 

لالبتكار البيداغوجي والتجريب )CNIPE( ما بين 2006 و2007؛ ثم مديرة لبرنامج تعميم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التعليم منذ 

أبريل 2007.

المعاقين  األطفال  ومساعدة  لدعم  المغربية  للجمعية  عامة  وكاتبة  اإلداري  المجلس  عضو  ‘’ماء-بيئة’’؛  الكفاءات  قطب  عضو  وهي 

ذهنيا AMSAHM ما بين 1997 و2003؛ كاتبة عامة لجمعية ‘’حسنات’’ للتنمية البشرية منذ 2009؛ وعضو الجمعية المغربية لألغشية 

وتحلية المياه SMMD. وهي كاتبة لمجموعة من المقاالت والمنشورات والتقارير والمؤلفات.

المازوني نورالدين 

نورالدين المازوني حاصل على دكتوراه السلك الثالث بالمدرسة العليا لألساتذة بالرباط، ودكتوراه في ديداكتيك علوم الحياة واألرض 

بكلية علوم التربية بالرباط. وهو حاليا مكوِّن في ديداكتيك علوم الحياة واألرض بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. كما يشغل 

منصب رئيس ‘’قسم البحث واألرشيف ونشر الوثائق البيداغوجية’’ بالمركز الوطني التجديد التربوي والتجريب التابع لوزارة التربية الوطنية 

بالمغرب. وهو كذلك عضو بمختبر الكيمياء الفيزيائية للمواد LCPM بكلية العلوم ابن مسيك بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

البرنامج  خالل  من   ،2005 سنة  التربوي  لإلبداع  الوطنية  بالجائزة  فائز  مبدع  وأستاذ  االبتدائي  للتعليم  تربوي  مفتش  مشاط  نورالدين 

المعلومات واالتصاالت منذ  برنامج تعميم تكنولوجيا  رئيسي في  التعلم«. مكون وطني  العالمي لشركة مايكروسوفت »شركاء في 

2006، وهو الرئيس السابق والمؤسس لشبكة األساتذة المجددين المغاربة وعضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 

أنجز عدة موارد رقمية منها »التراكيب: قرص لتعليم اللغة العربية«، و«التحكم في اللغة اإلنجليزية )Mastering English(« في أربعة 

اإلبداع  حول  ودولية  وطنية  ملتقيات  عدة  في  وحاضر  حضر  التقديمية.  والعروض  الفالشية  الموارد  من  آخر  عدد  إلى  باإلضافة  أقراص. 

التربوي وكتب عدة مقاالت وكتب حول الموارد الرقمية واإلدماج المنهجي للتكنولوجيات التربوية.

نورالدين مشاط
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إفريقيا وأوروبا والشرق األوسط، حيث يسهر على  التطوير واالعتراف في منطقة  )IB( عن  الدولية  الباكالوريا  مسؤول بمنظمة 
مواكبة المؤسسات التعليمية في مسارها للحصول على لقب ‘’مدرسة من عالم الباكالوريا الدولية’’، الذي يطلق على المؤسسات 
والسلطات  الوزارات  من  عدد  مع  ويتعاون  الدولية؛  الباكالوريا  إطار  في  تعليمية  برامج  لتقديم  ترخيص  على  الحاصلة  التعليمية 

التنظيمية من أجل فهم أفضل لهذه البرامج، ولفوائدها السيما من حيث معادلة الديبلومات. 

ساهم من قبل في تكوين مجموعة تربوية ببروكسيل، وتقلد أدوار ِعدَّة كمختص في التربية في إطار الباكالوريا الدولية. يستثمر 
هذه التجربة المرموقة لفتح أفاق جديدة أمام فريقه، وتحسين النمو االستراتيجي للمؤسسات التعليمية في المنطقة.

نيكوالس ليدون

المائدة المستديرة الثانية
األربعاء 10 أكتوبر 16:30-14:00

المائدة المستديرة: لحسين موغلي مسير 
عضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، المغرب

سفينيا بيسون مستكشفة في الممارسات البيداغوجية المبتَكرة. تهتم أساسا باالستعمال الذكي للتكنولوجيات الرقمية في 

المجال التربوي. بعد جولة عبر العالم سمحت لها باستكشاف 15 منظومة بيئية وبلدان مختلفة ومالقاة أكثر من 450 فاعل في 

القطاع.

قامت سفينيا بيسون بنشر تصورها حول مفهوم المدرسة المختصة حيث تلعب التكنولوجيات الحديثة دورا أساسيا في مرافقة 

تطور تعلمات المتمدرسين وتساند العمل التربويين للفاعلين.  أحدثت اليوم بنية جديدة تهدف إلى النهوض بالمقاوالت الناشئة 

.)learnspace.fr( في مجال التكنولوجيا التربوية

بيسون سفينيا 
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التيجانية فرتات حاصلة على دبلوم الدراسات المعمقة في السوسيولوجيا وإجازة في الفلسفة، ودبلوم في علوم التربية بالمدرسة 

العليا لعلوم التربية، وهي أيضا خريجة لمباراة التفتيش في الفلسفة. عضوة بصفة خبيرة في التربية بالمجلس األعلى للتربية والتكوين 

والبحث العلمي، شغلت سابقا منصب مديرة لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سال-زمور-زعير. تقلدت عدة مناصب 

بتنسيق  مكلفة  رئيسية  مفتشة  البيضاء؛  بالدار  عثمان  رشيد-سيدي  بموالي  نائبة  والسيما:  الوطنية،  التربية  قطاع  في  مسؤولية 

تدريس الفلسفة، كما درست الجماليات بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء.

التيجانية فرتات عضو مؤسس لجمعية المهرجان المتوسطي لتطوان. صدر لها كتاب بعنوان »من أجل المركزية تربوية: عشر سنوات 

من تجربة مديرة أكاديمية جهوية للتربية والتكوين« ومؤلف جماعي بعنوان »عناصر من أجل كتابة فلسفية«. كما نشرت مقاالت 

متعددة حول تدريس الفلسفة، المرأة، السينما والفن، وساهمت في أشغال ندوة حول »المشاركة السياسية للمرأة«، باألكاديمية 

 Chevalier des بوسام   توشيح  على  وحصلت  كما  بالمغرب.   EDIF منشورات  ضمن  األعمال  وُنشرت  بباريس  للفلسفة  الدولية 

Palmes Académiques من طرف الحكومة الفرنسية.

فرتات التيجانية 

عبلة بن بشير

اإلكلينيكي  النفس  علم  في  المتخصصة  العليا  الدراسات  دبلوم  على  حصلت  اإلكلينيكي،  النفس  علم  في  اختصاصية  بشير  بن  عبلة 

وعلم النفس المرضي المرتبط بالتنوع الثقافي، وذلك بجامعة ريني ديكارت René Descartes بباريس. وتخصصت في علم النفس 

 Discipline ’’بالواليات المتحدة األمريكية. كما أنها حاصلة على إشهاد في »التربية اإليجابية Idianapolis ب Buttler الفردي بجامعة

Positive لآلباء والمدرسين بفرنسا والواليات المتحدة األمريكية. 

شاركت عبلة بنبشير في عدد من الندوات والتكوينات اإلكلينيكية وتهتم اشغالها بالتربية أساسا. تقوم بتكوين وتدريب عدد من 

باإلدارة  المكلفين  التربويين  الفاعلين  وكذلك  والثانوي،  اإلعدادي  المدرسي،  االولي،  التعليم  مستويات  في  والمربيين  المدرسين 

التربية. كما تقوم بتنشيط محاضرات مرتبطة بمختلف المواضيع التربوية باللغات العربية الفرنسية واإلنجليزية. 

قامت بالمشاركة في خلق الجمعية المغربية للتربية اإليجابية التي تقوم بترأسها على يومنا هذا. 
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واالبستمولوجيا  والمنطق  العلوم  فلسفة  أستاذ   ،)1990( بفرنسا  الصوربون  جامعة  من  دولة  دكتور  ميس  بن  السالم  عبد 

بجامعة محمد الخامس بالرباط منذ 1982. أستاذ زائر بجامعة Bordeaux-3                 ، وبجامعة                                                 وبجامعة        

2003، ولدى الوكالة الوطنية للتقييم منذ 2017، مسؤول عن كرسي اليونسكو في الفلسفة والتفكير النقدي بجامعة محمد 

الخامس بالرباط منذ 2011. من أهم أعماله المنشورة: السببية في الفيزياء الكالسيكية والنسبانية )1994(، قضايا في المنطق 

واألبستمولوجيا )2000(، مظاهر الفكر العقالني في الثقافة األمازيغية القديمة )2005( و )2010(.

عبد السالم بن ميس

تتولى  حيث   ،)NIFU( التربية  و  البحث  اإلبتكار،  في  للدراسات  النرويجي  المعهد  في  أبحاث  أستاذة  طومط  إدلهارد  كاثرين 

المتعلقة  القضايا  حول  لسنوات  عملت  والتعليم.  واالتصاالت  المعلومات  بتكنولوجيا  المتعلقة  البحثية  األنشطة  مسؤولية 

بمحو األمية الرقمية والتعلم اإللكتروني، على الصعيدين الوطني والدولي. وهي متخصصة في التعلم الرسمي وغير الرسمي، 

وبيئات التعلم، والتعلم عبر اإلنترنت، والتطوير المهني للمعلمين جنبا إلى جنب مع البحوث متعددة التخصصات حول تكنولوجيا 

في  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  النرويجي  المركز  في  كباحثة  طومط  كاثرين  عملت  والتعليم.  واالتصاالت  المعلومات 

التعليم )2006-2009(، وقدمت المساعدة في إطار مشروع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية »متعلمو األلفية الجديدة« 

)2008-2009(. تحمل كاثرين طومط شهادة الدكتوراه في االتصاالت الرقمية في منظمات من الجامعة النرويجية للتكنولوجيا 

والعلوم. وتتضمن أحدث أوراقها دراسات حول MOOC والتعلم عبر اإلنترنت باإلضافة إلى الكفاءة الرقمية المهنية للمدرسين. 

 Nordic Journal for لقد عملت كمحررة ضيف إلصدار خاص حول التعليم عبر اإلنترنت في بلدان الشمال األوروبي في مجلة

Digital Literacy ، التي ُنشرت في مارس 2018.

كاثرين اديلهارد طومط 

)1999(Vassar [USA] )2001(

Lafayette  [USA]  )2004(St Olaf  [USA] )2004( . خبير في نظام LMD لدى وزارة التعليم العالي المغربية منذ، وبجامعة
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ألبير ساسون أستاذ مبرز )1958(، حاصل على دكتوراه في العلوم الطبيعية من جامعة باريس )1967(. أبحاثه المتعلقة بعلم 
األحياء المجهرية تتطرق للنباتات الدقيقة باألراضي القاحلة والكائنات الحية الدقيقة، وتثبيت اآلزوت في الغالف الجوي.

ساسون  ألبير  التحق   )1969-1963( عميد  منصب  شغل  حيث   ،1973 إلى   1954 من  بالرباط  العلوم  بكلية  مهني  مسار  بعد 
بمنظمة اليونسكو سنة 1974 كعضو بقسم العلوم البيئية، شارك ألبير ساسون في األنشطة المتعلقة ببرنامج حول اإلنسان 
والمحيط الحيوي )برنامج MAB(، وخصوصا تلك التي تهتم بالمناطق القاحلة والشبه قاحلة، وحّضر ملخصات معرفية واسعة حول 
النظام اإليكولوجي الغابوي والمراعي االستوائية في العالم  )النظام اإليكولوجي الغابوي، 1979؛ والمراعي االستوائية في 

العالم، 1981؛ النظام اإليكولوجي الغابوي االستوائي بإفريقيا، 1983(.

بين سنتي 1979 و1985، شارك ألبير ساسون، داخل مكتب الدراسات والبرمجية التابع لإلدارة العامة لليونيسكو، في إعداد 
البرامج النصف سنوية والمخطط متوسط األمد للمنظمة في العلوم والتكنولوجيا. وبين سنتي 1985 و1987، شغل منصب 
مدير الوحدة المركزية للتقييم باإلدارة العامة لليونيسكو.  سنة 1988، ُعين مديرا لمكتب التخطيط للبرنامج. وفي نونبر 1990، 
ُعين مديرا للدراسات والبرمجية والتقييم )بما في ذلك قسم االحصائيات.( في 1 سبتمبر 1993، تمت ترقيته لمنصب نائب المدير 
العام. وفي 1 ابريل 1996، ورغم بلوغه سن التقاعد شغل ألبير ساسون منصب مستشار خاص للمدير العام لليونسكو من 

1996 إلى 1999.

)مدريد( ،   ودكتور   ألبير   ساسون   عضو   سابق   بنادي   روما   وعضو   مراسل   لألكاديمية   الملكية   للصيدلة   التابعة   لمعهد   إسبانيا 
 شرفي   لعديد   من   الجامعات .  عضو   مشارك   باألكاديمية   الوطنية   للعلوم   والتكنولوجيا   بالسينغال .  ولغاية   2008،   كان   أستاذا  
 زائرا   بمعهد   الدراسات   المتقدمة   بجامعة   األمم   المتحدة  ، )UNUIAS (  )يوكوهاما (.  عضو   المجلس   االستشاري   لحقوق   االنسان  
 بالمغرب  ) 1990 -2011 (.  وعين   سنة   2004   من   طرف   صاحب   الجاللة   الملك   محمد   السادس،   عضوا   باللجنة   المؤسسة   ألكاديمية  
 الحسن   الثاني   للعلوم   والتقنيات،   وسنة 2007  ،  عضوا   باللجنة   التوجيهية   للمعهد   الملكي   للدراسات   االستراتيجية .  وهو   أيضا  
 عضو   بالمجلس   االقتصادي   واالجتماعي   والبيئي   بالمغرب )  منذ 2011  ( ، وكذلك   عضو   بالمجلس   األعلى   للتربية   والتكوين   والبحث  

 العلمي  ) 2014 (  .                                                                                            

ورئيسا   لجمعية   منذ   يناير  2000،  شغل   ألبير   ساسون   مهام   مستشار   لدى   مجموعة   من   المنظمات   الوطنية   والدولية .  
   ،BioEuroLatina  والتي   تهدف   إلى   االرتقاء   بالشراكة   في   مجال   التكنولوجيا   الحيوية   بين   أوروبا   وأمريكا   الالتينية .                               

باإلضافة   لما   أصدره   ألبير   ساسون   من   منشورات   والتي   يفوق   عددها  200 ،   تمحور   عمله   حول   علم   األحياء   المجهرية   للتربة،  
 وعلم   الطحالب   والعلوم   الزراعية،   أصدر   كذلك   كتبا   وساهم   في   إصدارات   حول   تدريس   علم   األحياء   المجهرية،   وحول   قضايا   البيئة  

 والتنمية،   وحول   الغذاء   والتغذية   وحول   التكنولوجيا   الحيوية .                                            

الجلسة الختامية: التقرير العام والتوصيات
األربعاء 10 أكتوبر 17:00-16:30

المقرر العام: ألبير ساسون
عضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، المغرب
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اللجنة العلمية للندوة

حسن الصميلي، مدير قطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مند 2014. باحث 

 Aix En. في اللسانيات، درس وأشرف على بحوث في جامعات بالرباط، فاس، الدار البيضاء، وكان أستاذًا مشاركًا في جامعة

Provence

تقلد عدة مناصب قبل التحاقه بالمجلس. وهو أيضا العميد المؤسس لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بن مسيك، بجامعة الحسن 

الثاني بالدار البيضاء )1984-1998(، ومستشار لوزير التربية الوطنية )2004-2006(، وعضو اللجنة الوطنية إلصالح التعليم سنة 

1994. وأول رئيس للجنة التبريز في اللغة الفرنسية )1989-1992(، وهو من بادر بتنظيم أول مهرجان دولي للمسرح الجامعي، 

حيث أشرف على عشر دورات منه.

حسن الصميلي هو أيضًا مصمم ومنتج مشارك في البرنامج التلفزيوني اليومي »ألف الم« )2000-2005(، الذي ربط المسرح 

والمجال السمعي البصري بتعلم اللغة العربية للكبار. وكان رئيس اللجنة المشرفة على مشروع التلفزيون التعليمي والثقافي الذي 

تم إطالقه في المغرب في عام 2005. كما ترأس اللجنة الوطنية األولى لصندوق المهرجانات والتظاهرات السينمائية )2012-

2015(. وكذلك لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة الوطنية )2016(.

وله عدة مقاالت في علم االجتماع اللغوي وفي المجال السياسي.

 حسن الصميلي   رئيس اللجنة العلمية 
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تشتغل األستاذة خديجة الرحاوي بتدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية )EFL(، منذ ما يزيد عن تالثين سنة. وهي حاليا عضوة 
 ،IEARN وبالجمعية المغربية لمدرسي اإلنجليزية وب MATE بالمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وعضو نشيط ب

باعتباره شبكة دولية للتربية والموارد. وهي عضوة أيضا منذ سنة 2012 ببرنامج )TGC( ‘’مدرسون من أجل أقسام كونية’’. 
خديجة الرحاوي حاصلة على شهادة ILEP )برنامج دولي للزعماء في التربية( بجامعة مينيسوطا Minnesota، وعلى شهادة برنامج 
 MENA كما مثلث المغرب مؤخرا بالمملكة المتحدة، في إطار الزيارة الدراسية .L‘Oregon المدرس االلكتروني’’ بجامعة لوريجون’‘

حول االبتكارات في مجال التربية الدامجة )SEND( وتصميم البرامج التعليمية.

الرحاوي    خديجة 

السعدية النسائي مفتشة ممتازة بالتعليم الثانوي التأهيلي لمادة الرياضيات وتتولى مهمة المراقبة والتأطير التربوي والتنسيق 
الجهوي التخصصي باألكاديمية الجهوية لجهة الرباط سال القنيطرة منذ سنة 2016. قامت بالتدريس في مجموعة من الثانويات 

التاهيلية بين سنتي 1988 و1994.

تقوم بتنظيم وتاطير مجموعة من التكوينات في الميادين التالية: مجال اإلعالميات وحول إرساء موارد رقمية تتعلق بمجال 
الرياضيات؛ بيداغوجيا المقاربة بالكفايات وبيداغوجيا اإلدماج؛ التقويم التربوي؛ الدعم التربوي؛ مشروع المؤسسة. 

كما تشارك ضمن أعمال اللجان حول: إعداد األطر المرجعية لالمتحانات اإلشهادية؛ إعداد االمتحانات الجهوية واالمتحانات الوطنية؛ 
تأطير الطلبة المفتشين المتدربين وإرساء البكالوريا المهنية. وهي عضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 

محمد سماني عضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ عضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات منذ سنة 
 R&D 2013؛ عضو األكاديمية الفرنسية للتكنولوجيات منذ 2006. كما يشغل منصب مدير الجمعية المغربية للبحث التنموي
العلمي واالبتكار عبر عقد ندوات ومحاضرات ولقاءات؛ تنظيم  بالبحث  النهوض  الذي يستهدف أساسا  Maroc  منذ 1997، 
مباريات للمقاوالت المبتِكرة والباحثين والباحثين الشباب وطلبة الدكتوراه والمخترعين والمخترعين الشباب؛ تنظيم لقاءات 
حول أدوات تدبير االبتكار )الرصد، اإلبداع، الملكية الفكرية، تدبير المعارف، تدبير المشاريع(؛ تنظيم معرض ‘’إبداع الشباب’’، 
ومعرض ‘’البحث والتنمية’’؛ إنجاز دراسات قطاعية ووطنية حول االبتكار وعالقته بالبحث والتنمية؛ وأخيرا تدبير مشاريع للبحث 

ممولة من طرف مؤسسات وطنية ودولية.

النسائي   السعدية 

كان كذلك مديرا للبحث والتنمية بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ما بين 1976 و1995؛ ومستشارا لدى المدير العام 
لذات المجموعة ما بين 1976 و1997.

حاصل على دكتوراه الدولة بجامعة نانسي سنة 1973. وله ما يزيد عن خمسة عشر منشورا علميا وتقنيا في مجالت دولية؛ 
وحاصل على خمس براءات اختراع منها اثنتان تستثمران صناعيا. عالوة على كونه حائزا على وسام العرش.

سماني    محمد 
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عضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي منذ 2014؛ أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة )IAV( بالرباط، ورئيس مختبر 
تحليل التربة والماء والنباتات، وعضو اللجنة العلمية لذات المعهد؛ حاصل على دبلوم مهندس فالحي بالمعهد الوطني بباريس، وعلى دكتوراه 

في العلوم الزراعية بجامعة والية كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية، وعلى ماستر في التعليم عن بعد بجامعة ستراسبورغ بفرنسا.

تتمحور أعماله البحثية حاليا حول كيمياء التربة، خصوبة التربة وتخصيب عدد من الزراعات بالمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. ساهم في تكوين 
العديد من األطر في هذه الميادين في المغرب وفي بلدان إفريقية مختلفة.

تشمل مجاالت خبرة األستاذ موغلي أيضا التعلم عن بعد. وهو ما سمح له باستعمال طرائق بيداغوجية حديثة في دروسه داخل معهد الحسن 
الثاني للزراعة والبيطرة، من خالل اللجوء إلى أنماط تعلم َمرِنة. كما ساهم في تكوين أساتذة باحثين في هذا المجال بالمغرب وفي بلدان إفريقية. 

وراقب إعداد وتطوير عشرات تكوينات الماستر عن بعد، المحدثة حاليا من طرف جامعات مختلفة بهذه البلدان.

والمقاولة  الجامعة  بين  الشراكة  جائزة  بينها  من  مختلفة،  مؤسسات  من  والمنح  الجوائز  من  عدد  على  موغلي  األستاذ  حصل 
والتجارة  الصناعة  ووزارة  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  من  كل  مشترك  بشكل  تمنحها  والتي   ،2013 سنة 
والتكنولوجيات الحديثة، وجائزة أحسن بحث تطبيقي في الفالحة بالدول العربية سنة 2014، التي يمنحها االتحاد العربي لألسمدة.

موغلي    لحسين 

عبد الغفور العالم   

عبد الغفور العالم منسق إقليمي سابق لمجموعة من مشاريع التعاون الدولي في المجال التربوي: )مشروع MEDA المنجز بشراكة مع 

االتحاد األوربي؛ مشروع ألفALEF المنجز بشراكة مع الوكالة األمريكية للتنمية USAID؛ مشروع بروكاديم PROCADEM المنجز بشراكة 

اليونيسف )UNICEF(؛ وكذلك مستشار  المنجز بشراكة مع منظمة  الجودة  للتنمية ACDI؛ مشروع مدرسة  الكندية  الوكالة  الوزارة مع 

سابق في التخطيط التربوي من 2002 إلى 2008؛ ومفتش في التخطيط التربوي مند 2009. عبد الغفور العالم باحث في قضايا التربية 

والتكوين وعضو المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.  
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الحنين بلحاج عبد 

بالجديدة. يشغل  الدكالي  بجامعة شعيب  اإلنسانية  اآلداب والعلوم  الدكتوراه من كلية  بلحاج حاصل على درجة  الحميد  عبد 
حاليا منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وعميد كلية علوم التربية في نفس الجامعة. شغل منصب عميد كلية اآلداب 
العلمي  البحث  عن  المسؤول  الدكالي،  شعيب  جامعة  رئيس  ونائب  و2014   2010 عامي  بين  بالقنيطرة  اإلنسانية  والعلوم 

والتعاون بين عامي 2008 و2010.

منذ 2002، شغل العديد من مناصب المسؤولية والبحث في الجامعة نفسها.

 عبد الحميد بلحاج هو أيضا باحث في مجال التدريس، حيث يقوم بتدريس اللغة الفرنسية والتفاعل الثقافي وله حوالي 20 إصدار 
علمي دولي ووطني.

التربية بجامعة  التربوية وخريج كلية علوم  أحمد فال مركزي أستاذ التعليم العالي، حاصل على دكتوراه الدولة في التكنولوجيا 
محمد الخامس بالرباط، وبجامعة الفال بالكبيك بكندا. 

ُكلِّف بمهمة تطوير تكنولوجيات اإلعالم والتواصل بجامعة الحسن األول بسطات منذ أبريل 2016. وهو َمْرجع بالنسبة للمشروع 
مساره  يتسم   .)Maroc-Université Numérique( برنامج  إطار  في   MOOC بعد  عن  المفتوحة  الجماهيرية  للدروس  الوطني 
المستوى  على  إدارية  مسؤوليات  وكذا  األطروحات،  وتأطير  البحث  المدرسين،  تكوين  وظائف  بين  المستمر  بالتأرجح  المهني 
التربية الوطنية ما بين مارس 2010 وأكتوبر 2013.  الوطني، اإلقليمي أو المحلي. كان مكلَّفا بمديرية الدعم االجتماعي بوزارة 
وكان عضوا بدواوين الوزراء ما بين نونبر 2007 وفبراير 2010، وما بين أبريل 2017 ونونبر 2017، حيث كان مكلفا أيضا بالتكوين 
الدولي  المنتدى  في  المجدِّدين  المدرسين  عمل  تقييم  في  دولي  كحكم  يتدخل  كما  االستعجالي.  البرنامج  إطار  في  والتتبع 

.Microsoft الذي ينظم كل سنة في قارة معينة من طرف شركة ،Microsoft Partners in Learning Global Forum

العليا  بالمدرسة  مساعد  مدير  وكذا  و2004،   1996 بين  ما  وبسطات  بخريبكة  الوطنية  التربية  لوزارة  نائب  منصب  تقلد  كما 
لألساتذة بمراكش. من جهة أخرى، كان منسقا وطنيا من أجل إدماج المعلوميات البيداغوجية في اإلعداديات والثانويات ما 
بين 1990 و1994؛ تم مكوِّنا في ‘’التطبيقات البيداغوجية للحاسوب’’ بالمدرسة العليا لألساتذة بمراكش منذ ماي 1988. وكان 
قبل ذلك مستشارا بيداغوجيا ألساتذة الفيزياء والكيمياء في ثانويات الرباط-سال وتماره، ومنشطا لدروس بالتلفزة المغربية 

موجهة لتالميذ الباكالوريا المقبلين على االمتحان.

أحمد فال مركزي   
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قطاع  عن  مسؤواًل  كان  )كندا(.  مونتريال  في  كيبيك  وجامعة  -أكدال(  الحقوق  )كلية  الخامس  محمد  جامعة  خريج  حدو  مصطفى 
 Cmpus Numérique Francophone التعاون الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب. وهو حاليًا مسؤول عن

التابع للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالرباط.
التعليم  أجل  من  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وتطوير  والبحث  العالي  التعليم  مجال  في  بالتعاون  خاص  بشكل  مهتم  وهو 

)TICE( في التكوين. من أهم مجاالت االهتمام الرئيسي لديه:
،MOOCs مرافقة األساتذة في إدماج الوسائل الرقمية في الممارسة التعليمية وإستعمال أساليب تربوية جديدة مثل  -

-  عرض التكوين التكميلي للطالب: البحث الوثائقي، الكتابة العلمية، تحليل البيانات، نشر مقالة علمية، الجودة في التدريس والبحث.

مصطفى حدو 

محمد التبياوي مستشار لدى رئيس المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وهو حائز على جائزة جامعة كارنيجي ميلون 
في بيتسبرغ وهوبرت إتش همفري من جامعة واشنطن، سياتل، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية. لديه أكثر من 16 عاًما من 
الخبرة في إدارة المشاريع، وريادة التغيير، وتطوير الخدمة العامة، وتعزيز التقنيات الجديدة واالبتكار. شغل منصب مسؤول الدراسة 

لرئيس الحكومة كما اشتغل مع ستة وزراء.

التبياوي محمد 

عبد الحق باالخضر أستاذ التعليم العالي بكلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط. حاصل على الدكتوراه في األدب الفرنسي 
بجامعة السوربون الجديدة Sorbonne-Nouvelle سنة 1993، وبجامعة سيدي محمد بن عبد اهلل سنة 1998. وحاصل على التأهيل 

في تكوين المكونين بالمدرسة العليا لألساتذة Fontenay-aux-Roses سنة 1987. 
عبد الحق باألخضر مكون في مهن التربية، ومختص في الديداكتيك وتحليل نظم التربية والتكوين. تقلد، بكلية علوم التربية بالرباط، 
 GRAFE مسؤولية اإلشراف على ماستر »التواصل والتكوين في التنظيمات’’  وماستر ‘’ديداكتيك اللغة الفرنسية’’؛ تم بنية البحث

ما بين 2011 و 2017، و RIIDCH حاليا.
تدريس  حول  المقاالت  من  العديد  كتب  كما  الحسانية.  األقوال  والسيما  الفرنسية،  إلى  العربية  اللغة  من  النصوص  بترجمة  يهتم 
اآلداب، الديداكتيك المقارن، التواصل البيداغوجي، ُنظم التكوين وديداكتيك اللغة الفرنسية. نشر أعداد خاصة لبعض المجالت، وله 

مؤلفات من بينها:
•  سانت جون بيرس الشاعر والناقد )L‘Harmattan, 2009(؛

•  التكوين في جميع أشكاله في الدول المغاربية بالتعاون مع إبراهيم الباري )في طور إعادة النشر على الورق(،
•  التقاليد والحداثة البيداغوجية في المغرب )في طور النشر(. 

عبد الحق باألخضر 
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التبياوي محمد 
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Mohamed ABOUTAJDYNE     محمد أبوتاج الدين 

Vers la mise en place d’un outil d’évaluation des pratiques pédagogiques 
innovantes basées sur le numérique

Le travail de notre recherche a porté, en premier lieu, sur l’élaboration de grilles pour mesurer 
et évaluer une innovation techno-pédagogique chez les enseignants et, en deuxième lieu, leur 
application sur des supports pédagogiques et des pratiques enseignantes décrites par leurs 
concepteurs. Nous sommes parti du constat qu’une même pratique enseignante considérée 
par un inspecteur comme innovante, peut ne pas l’être pour un autre inspecteur. Sachant que 
différentes définitions sur l’innovation s’entendent sur le fait qu’elle représente un changement 
avec une amélioration qui dure et qui est donc porteuse de valeur. Evaluer une innovation, selon 
Françoise Cros (2001), revient à considérer le processus de ce changement depuis les intentions 
de l’innovateur jusqu’à ses aboutissements, sans oublier le contexte qui interagit avec ce dernier. 
Alors, quels « critères » pédagogiques peut-on définir pour évaluer une innovation ? Et par 
conséquent, quels outils de mesure peut-on élaborer pour avoir une évaluation formalisée de 
l’innovation pédagogique ? Pour approcher l’évaluation de l’innovation pédagogique, nous avons 
mis le point sur l’amélioration prétendue ou engendrée en termes de qualité des apprentissages 
visés, tout en tenant compte des pratiques mises en œuvre.  Alors, pour définir des critères 
d’évaluation de l’innovation pédagogique dans les pratiques enseignantes, nous nous sommes 
appuyé sur différents modèles théoriques qui, en les combinant, permettent de donner une 
idée sur le degré de complexité d’un apprentissage donné, le niveau d’intégration du numérique, 
d’un côté, et les postures ainsi que les activités cognitives de l’apprenant qu’ils sollicitent, de 
l’autre côté. Et conséquemment, de pouvoir identifier l’amélioration éventuelle afin de qualifier 
une pratique d’innovante ou pas. De la sorte, deux grilles sont élaborées. Une pour le recueil des 
données concernant les objectifs pédagogiques visés, les types et les modalités des activités 
d’apprentissage proposées, le type de ressource numérique intégrée ainsi que sa cohérence 
avec la méthode pédagogique choisie et les objectifs visés et enfin, les niveaux d’intégration du 
numérique déduits. Une deuxième grille, qui serve pour la représentation visuelle du résultat 
globale et en même temps le classement de l’innovation présumée. En adoptant ces outils, nous 
avons pu analyser 310 scénarios pédagogiques avec ressources numériques et 88 pratiques 
décrites par leurs concepteurs. Les résultats obtenus montrent que le type d’innovation (deux 
type définis par Cros, 2003) dominant est celui qui permet d’atteindre différemment des 
objectifs qui peuvent être atteints via la méthode traditionnelle. En guise de conclusion, nous 
considérons que l’outil d’évaluation élaboré permet d’évaluer, de catégoriser les créativités 
pédagogiques et donc, de déterminer quelles sont parmi ces dernières, celles qui peuvent être 
qualifiées d’innovations pédagogiques. Néanmoins, il reste un outil qui a besoin d’être enrichi par 
d’autres critères permettant de cerner l’innovation à travers différentes facettes.

Mots clés : Numérique éducatif, évaluation, pratiques enseignantes.
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Abdelhak BEL LAKHDER     عبد الحق باألخضر

Valorisation de quelques pratiques éducatives traditionnelles, pour une 
innovation pédagogico-didactique des langues

Le système d’éducation et de formation traditionnel pourrait-il être source d’innovation 
et pourrait-il soutenir le progrès pédagogique souhaité, en son sein d’abord, et au sein 
de l’enseignement au Maroc en général ? L’observation des pratiques pédagogiques et 
‘‘didactiques’’ dans les ‘‘écoles traditionnelles’’ a permis d’y relever un potentiel pédagogique 
tout à fait prometteur. Le propos s’appuiera essentiellement sur une combinatoire pédagogico-
didactique :  

1)Une pédagogie contributive : le schéma stéréotypé du maître/disciple n’y est valable que dans 
des situations d’apprentissage précises, où il prend place dans un processus plus complet. 
A chaque niveau du système, selon des nuances progressives du même schéma, le groupe-
classe se construit selon des rythmes et des relations distinctes, et est structuré selon des 
rôles catégoriels d’apprenants, en dispositif ascendant. Les rôles remplissent parfaitement la 
fonction d’adjuvent pédagogique favorisant l’accès ‘‘didactique’’ aux ‘‘strates’’ de connaissances 
et le développement de  paliers de compétences : l’anticipation, l’imprégnation, la révision, 
la correction, le soutien, l’auto-évaluation, l’explicitation, la mémorisation, le divertissement, 
l’apprentissage des métiers artisanaux (techniques tisserandières, ou autres) etc., autant de 
postures stratégiques du déroulement de l’activité, et de la progression de l’apprentissage. 

2) Une didactique immersive (des langues, pour ce qui nous intéresse) : la langue visée est 
l’arabe. Elle est simultanément langue objet et langue outil d’apprentissage. Les talabas du ‘Ilm 
reçoivent leur cours en arabe classique (la langue des contenus), en arabe dialectal (d’explication 
et d’explicitation) puis en amazigh (d’auto-appropriation, ou d’initiation préprofessionnelle 
pour les arabophones). Aucune des trois langues n’est exclusivement cantonnée dans l’une 
de ces compétences. Le résultat est intéressant : plus important que l’objectif (identitaire 
et communicationnel), le trilinguisme développe des compétences d’auto-apprentissages 
et prépare à une didactique intelligente et assumée par l’apprenant ; en offrant un soutien 
intracursif et une didactique immersive des langues. 

L’ambition de cette recherche de de proposer quelques moyens d’innover concrètement, 
d’abord, en matière de concepts (définition de la classe, perception de la didactique des 
langues, de la pédagogie et de la relation au savoir), ensuite, au niveau de la conception des outils 
pédagogiques et de la place de l’apprenant dans le SEF marocain ; assurément extrapolable et 
généralisable.

Mots clés : Pratiques enseignantes, innovation pédagogique, didactique des langues. 
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Hugues HOTIER    هيغ هوتييه

Le Cirque éducatif, une expérience d’innovation pédagogique et sociale

Le Cirque éducatif est un mouvement de culture et d’éducation populaires fondé en 1975 à 
Douai, dans le Nord industriel de la France. Il propose dans deux régions un spectacle conçu à 
la fois comme un élément culturel et un document pédagogique. Il est d’abord un spectacle de 
cirque qu’on regarde pour le plaisir mais il est accompagné d’un livret pédagogique permettant 
aux professeurs de traiter les programmes officiels à partir de la globalité du programme et 
des différents numéros qui le composent. Au total, le public comporte 60 000 personnes dont 
environ 40 000 élèves, de la maternelle au lycée. Après une courte introduction définissant les 
principes du Cirque éducatif, on s’appuiera sur le spectacle de la 43e saison qui vient de se 
terminer (9 janvier – 7 mars) en montrant comment est conçue l’exploitation pédagogique pour 
les établissements et pour les lycées. Qu’il s’agisse des documents qu’élabore notre « comité 
de suivi pédagogique » composé d’enseignants ou des rencontres que nous organisons entre la 
société circassienne et les enfants et adolescents du quartier où nous séjournons un mois (dans 
chacune des deux villes où nous sommes implantés).

Mots clés : Cirque éducatif, enseignement innovant, pédagogie innovante. 
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Jacques LANARES   جاك الناريس

Innover dans son enseignement pour favoriser un apprentissage en profondeur

L’intervention propose aux enseignants une grille de lecture pour identifier des pistes d’innovation 
favorisant l’apprentissage durable ou en profondeur. Cette grille est construite à partir de 
plusieurs approches de l’apprentissage et est à la fois scientifiquement fondée et facile à utiliser 
pratiquement. Dans un premier temps, ces différentes approches (behavioristes, neurosciences 
cognitives, constructivistes et socio constructivistes) seront présentées et illustrées puis mises 
en relation avec les notions d’apprentissage en profondeur. Pour chacune de ces approches, 
un facteur d’efficacité sera mis en évidence et intégré dans une grille de lecture de scénarios 
pédagogiques. Dans un deuxième temps, plusieurs exemples seront présentés pour illustrer son 
utilisation dans l’analyse et la réflexion sur l’innovation dans l’enseignement, que ce soit au niveau 
d’un cours ou d’un programme.

Mots clés : Enseignement innovant, apprentissage en profondeur, neurosciences. 
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Abdelrhafor EL ALLAME    عبد الغفور العالم 

الرؤية االستراتيجية لإلصالح 2015-2030 واالبتكار البيداغوجي

الممارسات  وتجويد  تحسين  من  يمكننا  كما  المنشود.  التربوي  اإلصالح  إلنجاح  األساسية  الشروط  من  البيداغوجي،  االبتكار  يعتبر 
التربوية. من خالل تطوير مقاربات ومنهجيات تربوية وتدبيرية جديدة تحاول معالجة االختالالت  المنظومة  التربوية وتعميمها داخل 

التربوية الراهنة.

وتأسيسا على ذلك، جاءت الرؤية اإلستراتيجية إلصالح المدرسة المغربية التي أعدها المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 
بتصورات وخيارات وحلول جديدة ومبتكرة لمجموعة من اإلشكاليات التربوية القائمة: 

على مستوى المنطلقات: اعتبار الفصل الدراسي النواة األساس لإلصالح؛

على المستوى البيداغوجي: تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح والنجاعة واالبتكار، والتمكن من اللغات الُمدرَّسة وتنويع 
لغات التدريس واعتماد التناوب اللغوي؛

التربويين وتحسين مردوديتهم،  الفاعلين  بأداء وجودة عمل  للنهوض  المهننة مدخال أساسيا  اعتبار  التربوي:  الفاعل  على مستوى 
وإتقان تكوينهم وحفزهم، وإعادة االعتبار ألدوارهم، واحترام كرامتهم، وتحسين ظروف مزاولتهم للعمل؛

على مستوى الحكامة: نهج حكامة ناجعة في تصور اإلصالح، وريادته وتدبير تنفيذه، وتوفير مستلزمات تحقيق أهدافه، وتتبع إنجازه.

الكلمات المفتاحية: اإلبتكار البيداغوجي، اإلصالح التربوي، الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح 2015-2030. 
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Mohamed BEJAR    محمد بجار

Analyse comparative de l’innovation en éducation et formation dans un 
échantillon de pays et enseignements pour le Maroc 

L’innovation éducative est aujourd’hui considérée comme un levier d’amélioration de la qualité 
et de l’équité des systèmes éducatifs. D’abord, en raison de son utilité pour les acteurs du 
système comme outil de questionnement et remise en cause des pratiques existantes et 
ensuite, pour sa capacité à aider les acteurs à améliorer les méthodes et environnements 
d’apprentissage. Toutefois, et malgré ce consensus quant à l’impact favorable de l’innovation 
sur les systèmes éducatifs, les pratiques innovantes sont tellement diverses et spécifiques à 
leurs environnements qu’il est impossible de s’accorder sur un modèle éprouvé pouvant guider 
l’élaboration et mise en œuvre de stratégies de réformes visant à rendre lesdits systèmes 
plus perméables aux pratiques innovantes. D’abord, parce que la gouvernance des systèmes 
éducatifs est par nature complexe et ensuite, car les effets de l’innovation éducative sur la qualité 
des apprentissages restent difficiles à évaluer, d’autant plus que leur impact sur le système 
éducatif dans son ensemble ne peut être observé qu’au-delà d’un certain temps. En dépit des 
risques d’un tel pari, le Maroc, et après avoir réussi la généralisation de l’accès à l’éducation, fait 
aujourd’hui de l’innovation un des axes de sa vision stratégique de la réforme 2015-2030, pour 
une école de l’équité, de la qualité et de la promotion. D’ailleurs, plusieurs initiatives ont déjà 
été menées dans ce sens, comme la stratégie nationale de généralisation des technologies 
d’information et de communication dans l’enseignement, lancée en 2005. Ce qui est rassurant, 
c’est que les enseignements de telles initiatives, les échecs comme les réussites, ainsi que 
l’analyse comparative des pratiques innovantes dans un certain nombre de systèmes éducatifs, 
montrent le potentiel de progrès encore inexploité par le système marocain d’éducation et 
de formation et de recherche scientifique. D’abord, en matière de culture d’innovation au 
sein du système éducatif où l’élargissement des marges d’autonomie des acteurs locaux, au 
niveau des établissements éducatifs, permettra de repenser le contenu de l’apprentissage, 
de diversifier les ressources d’apprentissages et d’élargir le profil des éducateurs. Ensuite, en 
matière d’environnement d’apprentissage, où les potentialités d’amélioration de l’efficacité du 
système grâce à l’amélioration des échanges entre éducateurs et formateurs et entre ceux-
là et les parents d’élèves sont encore inexploitées. Enfin, en matière d’ouverture des écoles, 
des centres de formation et des universités sur leurs environnements. Le développement des 
réseaux de partenariats, entre ces établissements d’enseignements eux-mêmes et avec des 
acteurs externes au système, comme les centres culturels, les centres de recherches et les 
entreprises permettra à la fois d’améliorer les ressources pour l’innovation et d’encourager les 
acteurs économiques à innover pour l’école.

Mots clés : ccc Analyse comparative, innovation comparée, environnement d’apprentissage, 
enseignements. 
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Alejandro PANIAGUA  أليخاندرو بانياغوا

Innovation in everyday teaching: No more waiting for Superman

Preparing young people to meet new learning goals and skills in a fast-changing world requires 
teachers to review and update their understanding of how pedagogy influences learning. 
However, recognising the key role of innovative pedagogies is not about policy dictating the best 
teaching methods. Rather, innovation should be looked at as a problem-solving process that 
teachers use in their constantly changing classrooms.In this presentation the author will explore 
the relevance of the work on pedagogies and innovation and will discuss six clusters of pedagogical 
approaches: blended learning, computational thinking, experiential learning, embodied learning, 
multiliteracies and discussion based teaching, and gamification.  Outstanding questions for 
discussion include: how pedagogies and teaching practices should be included in professional 
standards for teachers? What is the role of teachers when implementing innovations? How the 
work on pedagogies  enrich and complement current work on the fostering and assessment of 
new skills and other non-academic outcomes? What is the best way to measure pedagogical 
innovation?

Keywords : Innovative pedagogies, Learning environments’ design, Teachers. 
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Jean-Marie DE KETELE      جان ماري دوكيتيل

L’innovation : condition ou/et frein des réformes en éducation ?

Dans les discours, il est habituel de considérer l’innovation comme condition du dynamisme 
des réformes en éducation. L’observation pratiquée sur une dizaine de systèmes éducatifs 
différents et l’examen de la littérature scientifique internationale me montrent qu’il faut nuancer 
ce propos. Dans une première partie de notre exposé, nous dégagerons donc les conditions 
pour que l’innovation (ce concept ayant été explicité pour rappel) joue effectivement ce rôle et 
les obstacles qui s’y opposent. Dans un second temps, nous nous pencherons sur les différentes 
formes de pilotage (et donc d’évaluation) rencontrées dans différents pays au niveau macro, 
méso et micro et en quoi celles-ci catalysent ou handicapent le dynamisme des réformes 
éducatives projetées.

Mots clés : Innovation, Réforme éducative, Condition, Frein.

André TRICOT      أندري تريكو

Innover en pédagogie : un bon moyen pour enseigner plus efficacement ?

L’innovation en pédagogie est au service de l’enseignement et des apprentissages. Elle est 
censée permettre aux enseignants de mieux enseigner et aux élèves de mieux apprendre. 
Pourtant, quand on regarde précisément ce qui relève de l’innovation pédagogique, on doit 
constater (a) que l’efficacité n’est pas toujours au rendez-vous de l’innovation et (b) que bien 
des idées pédagogiques censées être innovantes sont en réalité très anciennes. Dans cette 
intervention, j’essaierai de passer en revue quelques idées pédagogiques, pour montrer dans 
quelles conditions les innovations pédagogiques semblent véritablement efficaces.

Mots clés : Innovation, Enseignement, Enseignement efficace.
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