الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية بقسنطينة
أ
المدرسة العليا للساتذة اسيا جبار -قسنطينة
تنظم

أ
الطبعة الولى للمسابقة الوطنية حول ا إلبداع البيداغوجي في المدارس
أ
العليا للساتذة
تحت إاشراف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الوكالة الموضوعاتية للبحث في
أ
البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية بقسنطينة بالشراكة مع المدرسة العليا للساتذة اسيا جبار
أ
أ
قسنطينة الطبعة الولى للمسابقة الوطنية حول إالبداع البيداغوجي في المدارس العليا للساتذة عبر
الوطن

الشعار:
" التعليم والذكاء الصطناعي :لرفع التحدي"
ا إلشكالية:
 التعليم هو العملية التي يسعععى المعلم من لللها إالى توجيا الطال إواكسععابا المعارف ،الخبرات،
أ
والمهارات .ما يميز المدارس العليا للس ع ععاتذة هو كوتها تهتم بالتعليم والتعلم ،وتطويره وتحس ع ععينا
وذلك من للل تطوير علمي وبيداغوجي تربوي يخضع للعديد من المهارات التعليمية كعتكنولوجيا
أ
التعليم بمعا فيهعا تكنولوجيعا المعلومعات ب إعاررا الوسع ع ع ععائع التقنيعة كعالرقمنعة وغيرهعا .غير ان هعذه
أ
أ
المدارس العليا للساتذة مطالبة اليوم بالتكيف مع عصر الذكاء الصطناعي فكيف لها اذا ان تجدر
وتطبق هذه المعارف الجديدة وتحقق ذلك للمتكوتين الجدر .ل إلجابة على هذه التسعااللت لصعت
أ
المس ععابقة طلبة المدارس العليا للس ععاتذة رون غيرهم بعرص ععة لعر مواهبهم وابداعاتهم وتجاربهم
أ
أ
مما يعتح لهم افاقا و إاثراء تعلميا على المستوى المعرفي او على مستوى المهارات البيداغوجية.

أ
 تمر المشاريع المقدمة من طرف المتسابقين على لبرة وبعد المداولت ستكرم العمال المميزة يوم
العلم الموافق ل  61افري 0202



الجائزة

أ
 تقدم ثلث الجوائز للعمال المميزة والعلن عن المتعوقين سيكون يوم العلم  61افري 0202




للطلبة المعنيين بالمسابقة:

الطلبة المسع ع ععجلين بالمدارس العليا على الصع ع عععيد الوطني في مختلف اللتصع ع ععاصع ع ععات المبدعين
أ
بافكارهم للمساهمة في رفع التحدي وتحقيق المعرفة.



للمشاركة


 تقديم رلصععة من طرف المترشععح مسععلمة من طرف المدرسععة المنتمي إاليها للمشععاركة في المسععابقة
التسجي على المنصة (حم شهارة التسجي ).
(حم رلصة المشاركة).


أ
 تقديم شريط العيديو لخمس رقائق حول إالبداع البيداغوجي الذي الترتا او تصورتا.
أ
أ
 حم على  YouTubeلشع ع ع عريط العيديو الذي اتجزتا ثم اتق الرابط وارس ع ع ععلا مرفقا بش ع ع ععهارة
تقديم المشروع وفق النموذ الموضوع في المنصة.

التسجي ورلصة المشاركة على العنوان التالي

Prix-atrbsa@atrbsa.dz

 جدول المواعيد :





 61فيعري –  61مارس افتتاح المسابقة واستقبال مشاريع المترشحين

 61مارس  : 0202التاريخ المحدر للمترشحين
أ
 6افري  :0202فرز والتيار  62من المشاريع المقدمة
أ
أ
 66افري  :0202تقديم المشاريع امام لجنة التحكيم
61 افري  : 2020إاعلن النتائج ومراسيم وتقديم الجوائز.

لنتحدث عن إالبداع!

