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 :يف ديداكتيك التكنولوجيا الصناعية حول موضوع  الثانيةالندوة 

 والتقومياء سآليات اإلر: التربية التكنولوجية 

 مبراكش 1324 نونرب 03 االحد

لقد شهد العامل تطورا علميا وتكنولوجيا سريعا منذ 

بداية النصف الثاين من القرن املاضي أحدث جمموعة من 

. حياة االفراد واجملتمعات االنسانية  التغريات املتالحقة يف

وهكذا حاولت خمتلف النظم التربوية مسايرة هذه 

ومواجهة تلك التغريات من خالل حتيني مناهجها التطورات 

املنهجيات  باعتمادالتعليمية والبحث يف التربية احلديثة 

البيداغوجية الكفيلة إلعداد املوارد البشرية املؤهلة 

 .التعامل مع احمليط العلمي والتكنولوجي  واملدربة للتمكن من

التربية التكنولوجية منط من أمناط التربية وتعترب 

إعداد الفرد املؤهل واملدرب لتحقيق اليت هتدف إىل احلديثة 

التنمية الشاملة واملتوازنة جلميع جوانب شخصيته من 

ناحية ، وتنمية معارفه ومهاراته واجتاهاته من ناحية 

بناء إنسان متكامل متوازن مع نفسه ،  عي إىلأخرى ، فهي تس

أن حييا  ىعلدر متفاعل مع حميطه البيئي واالجتماعي ، قا

شكالته مل من خالل مواجهتهحياة العصر الذي يعيشه 

 .االجيايب مع حميطه التكنولوجي  هوتعامل

اجملتمعاات إىل وضاع   مجيع تسعى وعلى هذا االساس ، 

لغاار  يااة التكنولوجيااة األسااو واملبااادأل واألهااداف للترب

تكنولوجيااة مفاااهيم مواقااف وإكساااب التالميااذ اجتاهااات و 

فهام واساتيعاب التطبيقااات    علااىتسااعدهم   تقنياة  ومهاارات 

فاملهارات املتوقعاة مان التالمياذ     .التكنولوجية والتعامل معها 

 أساساا ستعتمد ، يف املستقبل كمتطلبات أساسية لفرص العمل 

وبارغم وجاود    .متطاورة  ية على استخدام منتجات تكنولوج

 التكنولوجيااة مبناهجنااااهتمااام اااذا الاانمط ماان التربيااة  

وإقااارار ماااادة ( النشااااط العلماااي)املرحلاااة االبتدا ياااة ب

تضاامن التكنولوجيااا كمااادة مسااتقلة باملرحلااة االعداديااة ت 

، ال زلنااا بعياادين عاان حتقيااق  ضااة  أهااداف هااذا الاانمط  

   . هلااا نظريااا  الاايت أعااددنا ةللتربيااة التكنولوجيااحقيقيااة 

اليت ُتقدم للتالمياذ تتماشاى   والتكنولوجيا مناهج العلوم فهل 

 ؟ مع التطورات العلمية والتكنولوجية املتالحقة 

التلمياااذ حماااط بالعديااد ماان املااثريات العلميااة    إن 

والتكنولوجية اليت تواجهه و تتحدى تفكريه و تثري تساالله  

اهات حناو العلاوم   مما جيعله يكتسب العديد من القيم واالجت

رتكا   يبشكل جيد والتكنولوجيا  فتعلم العلوم .والتكنولوجيا 

تدريب التالميذ على تطبيق املاادة العلمياة يف    على باألساس

تنفيذ املشاريع التكنولوجية مبا يتناساب واملراحال العمرياة    

وهذا ما جيعلنا نطرح العديد من التساالالت   .اا وناليت مير

 :من قبيل 

 فاااعالت الصاافية مبااادة التكنولوجيااا تقااوم علااى   هاال الت

 ممارسات مرجعية مضبوطة ؟

      هاال املنااهجيات البيداغوجيااة املعتماادة حتقااق التربيااة

 التكنولوجية املرتقبة ؟

    هل التخطيط الديداكتيكي يراعي مستويات بنااء املفااهيم

 التكنولوجية بشكل جيد ؟

  هاال يااتم اسااتثمار تكنولوجيااا املعلومااات واالتصااال بشااكل

 معقلن حسب االمكانات املتوفرة ؟

       كياااف ميكااان تقاااومي الكفاياااات املرتبطاااة بالتربياااة

 التكنولوجية ؟

    كياف ميكاان رصااد التماثالت والعوا ااق مبااادة التكنولوجيااا

 لتحقيق التربية التكنولوجيا املرتقبة ؟

الكفيل  أمهية البحث التربويبوإدراكا منها 

ل امجعية تواصهذه التسالالت ، ستنظم باإلجابة عن 

التربية : دوهتا الثانية حول موضوع انلتنمية التكنولوجيا 

 . والتقومي اإلرساءآليات :  ةالتكنولوجي

  

 لوجيامجعية تواصل لتنمية التكنو
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 :جماالت إسهامات املهتمني بالندوة 

 ة املشروع الصناعي يالتزنيل الديداكتيكي ملنهج

 ل املشكالت ؛وعالقتها بنهج التقصي وح

  التواصل التقين ودوره يف إحداث قيمة مضافة

 للتربية التكنولوجية املتوخاة ؛

  املمارسات املرجعية مبادة التكنولوجيا وأثرها

 على التربية التكنولوجية ؛

  ( التقصى وحل املشكالت)املنهجيات الفرعية

االسو وآليات التزنيل لتحقيق التربية التكنولوجية 

 .املنشودة 

 آليات الرصد وسبل التقومي ؛: تمثالت والعوا ق ال 

 التخطيط الديداكتيكي ومستويات االكتساب ؛ 

 كي وعالقته باملمارسات املرجعية ؛احلامل الديداكتي 

 التربية التكنولوجية وخمتلف أساليب التقومي ؛ 

  الوضعية املشكلة ، )وضعية انطالق التعلمات

 .ات التفكري ودورها يف تنمية مهار( الوضعية املثرية

  تكنولوجيا املعلومات والتواصل والتكنولوجيا كمادة

   ؛دراسية ، االمكانات واحلدود 

 :  الترتيبات التنظيمية

  اعتماد اللغة الفرنسية أو (املهتمني بديداكتيك التكنولوجيا الصناعية اسهامات كل على الندوة انفتاح

 ،( اللغة العربية يف الكتابة

 دقيقة للمناقشة ؛ 03 دقيقة متبوعة ب 03لى شكل عرو  ال تتعدى تقدمي االسهامات ع 

  تقدمي االسهام على شكل ملفword ؛     و PDF   

  عند احلاجة برجمة ورشات تطبيقية إمكانية. 

 :  التواريخ

 20  اهاااملشاركة وبعث بطاقةتعبئة ) للتعبري عن الرغبة يف املشاركة بالندوةآخر أجل :  2002 ونربن 

 ؛( atdtec@hotmail.fr): ان للعنو

 22 إعالن برنامج الندوة ؛:  2002 نونرب 

 00 مبركشيف ديداكتيك التكنولوجيا الصناعية  الثانيةتنظيم الندوة :  2002 نونرب . 
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