بالغ إخباري
إ ألحد  4أأكتوبر2020
بعد استكمال محطة التقويم التشخيصي والمراجعة والتثبيت التي امتدت من يوم الخميس
 10شتنبر إلى غاية يوم السبت  3أكتوبر ،2020لتثبيت مكتسبات التالميذ خالل الموسم الدراسي
المنصرم وضمان جاهزيتهم الكتساب معارف وكفايات جديدة ،تنهي وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،قطاع التربية الوطنية ،إلى علم التلميذات والتالميذ
واألمهات واآلباء وأولياء األمور ،أنها ستشرع ابتداء من يوم االثنين  5أكتوبر  ،2020في بث
الدروس المصورة المتعلقة بالبرامج الدراسية المقررة برسم الموسم الدراسي 2020-2021
بالنسبة لألسالك التعليمية الثالث ،من يوم اإلثنين إلى يوم السبت ،عبر القنوات التلفزية الوطنية
الثقافية واألمازيغية وقناة العيون ،وذلك وفق برمجة قارة وحسب التوزيع التالي :
• القناة الثقافية :حصص دراسية موجهة الى تالميذ التعليم الثانوي التأهيلي بكل شعبه
ومسالكه ،وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف الليل؛
• القناة األمازيغية :حصص دراسية تهم مستويات التعليم الثانوي اإلعدادي ،ابتداء من
الساعة الثامنة صباحا ،الى الساعة الثانية عشرة والنصف زواال؛
• قناة العيون :حصص دراسية موجهة إلى تالميذ المستوى التعليمي االبتدائي ،وكذا
حصص خاصة بالتعليم األولي وأنشطة الحياة المدرسية والتربية البدنية ،وذلك ابتداء من الساعة
الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.
ويمكن االطالع على جداول الحصص الدراسية المصورة وكذا على شبكة البرمجة
التفصيلية للحصص الخاصة بكل قناة ،عبر البوابة الرسمية للوزارةwww.men.gov.ma :
وكذا صفحتها الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي.
وتجدر اإلشارة إلى أ ن هذه الدروس المصورة متاحة أيضا عبر المنصة اإللكترونية
.TelmidTICE
و إذ تشيد الوزارة بمستوى انخراط األطر التربوية واإلدارية والتقنية وهيئة التفتيش
ومجهوداتهم االستثنائية المبذولة في إعداد المضامين الرقمية وتصوير الدروس عن بعد الخاصة
بكل المستويات التعليمية لتمكين المتعلمات والمتعلمين من تحصيل دراسي آمن إسوة بنظرائهم الذين
يستفيدون من التعليم الحضوري ،ومساهمتهم في إنجاح هذه المحطة الهامة ضمن محطات الدخول
المدرسي الجديد ،فإنها تجدد دعوتها إلى األمهات واآلباء وأولياء األمور إلى الحرص على مواكبة
بناتهم وأبنائهم في تتبع دروسهم عن بعد.
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