
 
 
 
 
 

 يف زيارة خاصةبتيزنيت للرتبية والتكوين لألكادميية اجلهوية  اإلقليمياملدير 

 CPTE  للمركز االقليمي للتكنولوجيات الرتبوية

قلمييشهد مقر املركز                ،2017مارس  3امجلعة  أ مسللتكنولوجيات الرتبوية مبدينة تزينيت صباح يوم  الإ

قلمييزايرة خاصة للس يد املدير  ابلس يد رئيس مصلحة الشؤون لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين مرفوقا  الإ

 وكذا املسؤول عن مكتب التصال .القانونية والتواصل والرشاكة  

ووسائل العمل   أ هجزةحمرتفات املركز وما حتتويه من قام الس يد املدير ابلطالع عىل  ،الزايرةهذه  وخالل   

امحد  ال س تاذينالقامئة عىل املركز  ال طرعدة انتاجات مت الاش تغال علهيا من طرف اخملتلفة، كام عاين عن قرب 

 ال شاكلمهنا العديد من لصنع وسائل تعلميية توضع رهن اشارة مدراء املؤسسات التعلميية  ،زرابن وامبارك كومايسني

ومسطرات ومثلثات براكر  200اكرث من ( والإعداديلتعلميني الابتداي الهندس ية لتدريس مادة الرايضيات اب

ضافة )دوائر وأ نصاف ىل اإ جناز ح اإ عداد اجملموعة و   مبخابر الثانوايت التاهيلية ةاصاخلالالكرتونية  ال هجزةامل و اإ اإ

 اإىل  )وحامل املصباحخيوط التوصيل (ادليداكتيكية اخلاصة بدراسة الكهرابء يف التعلميني الابتداي والاعدادي 

صالح ال هجزة املعطةل ابملؤسسات التعلميية   .جانب أ عامل الصيانة واإ

حول همام املركز وحصيةل معهل سواء يف قدم املسؤول عن املركز للس يد املدير ومرافقيه رشوحات مس تفيضة     

صالح  جمال صنع الوسائل التعلميية أ و ضبط وتوزيع العتاد اخلاص بتجهزي املعطةل ابملؤسسات التعلميية   ال هجزةاو اإ

تكوينية لفائدة أ ساتذة مادة العلوم الفزيايئية وحمرضي ال قاءات اتطري الل أ واخملابر العلمية للمؤسسات الثانوية التاهيلية 

ميية تنظمي أ بواب مفتوحة امام تالميذ املؤسسات التعل اىل ، هذا ابلإضافة اخملابر يف جمال تشغيل وصيانة العتاد العلمي

صالحالعمومية واخلاصة ومتكيهنم من الاس تفادة من ورشات يف الطباعة عىل احلرير وصناعة الوسائل  املعدات  واإ

من خالل ، كام يقوم املركز بدمع الفرق املرسحية املدرس ية املشاركة يف املسابقات اجلهوية والوطنية الكهرابئية

 ... تاهجا يف عروضهامسامهته يف صتع قطع ادليكور والاكسيسوارات اليت حت 

، منوها العاملني ابملركز الإطارينحيوية ممتزية بفضل الس يد املدير مبا شاهده من انتاجات  أ شادوقد      

ىلداعيا ،جبهودهام املزيد من الانفتاح عىل مؤسسات الرتبية والتكوين والتعريف مبايزخر به املركز من وسائل قمية  اإ

 ذات نفع تربوي وتعلميي.

قلميي للتكنولوجيات الرتبوية مب يذكر       حداث املركز الإ طار خطط حتسني جودة التعلمي تزينيت ديرية أ ن اإ جاء يف اإ

من برانمج اجلودة رمق هو املرشوع املنبثق و ، انذاك  والرفع من مردوديته اليت أ قرهتا وزارة الرتبية الوطنية والش باب

معليات اس تعامل وصيانة ورشاء املعدات الرتبوية وترش يد  ، اذلي هيدف اىل دمع املؤسسات التعلميية يف19

ضافةوالصيانة، حمرتفات ويه النجارة ، الصباغة احلريرية والكهرابء والالكرتونيات 3وحيتوي عىل . اس تعاملها   اإىل اإ

  ومعرض املنتوجات . الإدارةوجود وحدة املواد الكاميوية ووحدة العتاد ادليداكتييك ومكتب 

 بالغ إخباري


