شعبة اللغة الفرنسية
بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات
بتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة الدار البيضاء السطات
تنظم يوما دراسيا حول القراءة وصحبة الكتاب
بحضور اختصاصيين في بيداغوجيا القراءة والكتابة ،كتاب مثقفين وناشرين

الكتاب خير جليس

نقاش ،شهادات كتاب ،معرض وورشات
البرنامج من تصميم و اقتراح  :د.فوزية البيض
وذلك يوم السبت  92يونيو 9102
على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الرئيسي بشارع ستاندال (درب غلف)

دعوة

يتشرف مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات
بتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة الدار البيضاء السطات
بدعوتكم لحضور
يوم دراسي حول القراءة
وذلك يوم السبت  92يونيو 9102
على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الرئيسي بشارع ستاندال (درب غلف)
مرحبا بكم في حضرة الكتاب

الكتاب هو فأس للجليد يكسر التجمدات حول روحنا
فرانس كافكا

برنامج اليوم الدراسي
الورقة التاطيرية
وفاءَ َلمبدأَتشجيعَالقراءةَوالترويجَلـهاَكنشاطَتعليميَ ،تثقيفي َوترفيهي َتنظمَشعبةَاللغةَالفرنسيةَبالمركزَالجهويَلمهنَ
التربية َوالتكوين َبجهة َالدار َالبيضاء َسطات بتعاون َمع َمديرية َالثقافة َجهة َالدار َالبيضاء َالسطاتَ ،يوما َدراسيا َحولَ
"القراءة" َوتداول َالكتابَ .،موضوع َيقع َفي َمركز َاهتمام َجمهور َالمدرسينَ ،المثقفين َوالفاعلين َفي َمهن َالكتابَ
وصناعتهَ .فالىَجانبَكونَالقراءة َعنصرا َأساسيا َفيَمنهجَترسيخَالتعلماتَ،فإنَالتفاعلَالحاصلَبينَالقراءةَوالكتابةَ
هوَمحورَاهتمامَنواةَالبحثَالتيَسيتمَتشكيلهاَداخلَالمركزَالجهويَبالدارَالبيضاءَ.
انَالهدفَالعامَمنَهذاَاليومَالدراسي َهوَفتحَنقاشَمعَمجموعةَمنَالباحثينَالمهتمينَبالقراءةَ،كنشاطَلسانيَ
وذهنيَ،حولَسبلَتثمينَالعالقةَبينَالكتابَوالقارئَوتنميتهاَ،تشجيعَاإلنتاجَالفكريَواإلبداعيَنظراَلتأثيرهَالثقافيَعلىَ
المتعلمينَواألساتذةَوفيَصفوفَأولئكَالذينَيشاركونَفيَسلسلةَتنشيطَاإلنتاجَالفكريَ....
اما َالهدف َالخاص َفهو َحث َاالساتذة َالمتدربين َليكونوا َحاملين َلمشروع َالنهوض َبالتعليم َفي َاطار َمدرسةَ
الجودةَانطالقاَمنَمحورَالقراءةَكنشاطَانسانيَمميزَوَتقريبَالكتابَمنَالمتلقيَقصدََتحريرَالفكرَمنَبراثينَالعتمةَ
واألميةَبأنواعهاَالمختلفةَ.باإلضافةَالىَتكريمَالكتابَوالمبدعينَوالتعريفَبإنتاجَاالطرَالتربويةَالعاملةَبالمركزَالجهويَ
ناهيكَعنَتشجيعَالقراءةَالعموميةَوتنشيطَالحياةَالمدرسيةَباألنشطةَالثقافيةَومناقشةَالياتَالتحفيزَعلىَالقراءةَوتقريبَ
الكتابَمنَالمتلقيَالىَجانبَتشجيعَالنشرَبانتظامَمعَجودةَالتأليفََ.
القراءة بين علم التربية وعلم االحتماع






المحورََ:1وضعَالقراءةَفيَالمغربََ:أرقامَومؤشرات؛َ
المحور ََ :2تعريفات َالقارئ َالمختلفة َوأنواع َالقراء؛ َ(الخصوصيةَ ،االجتماعية ََ :ثقافة َشفهيةَ ،القراءة َفعلَ
قدسيَ،قراءةَللتحصيلَوليسَللمتعةَ)...
المحورََ:3ماذاَتقرأَوكيفَتقرأ؟  :القراءةَالمدرسيةَوفقاَللتوجيهاتَالتربوية؛َ
المحورََ:4محفزاتَالمصالحةَمعَالقراءة؛
المحورََ:5التفاعلَبينَالقراءةَوالكتابةَ :منَاالقتراضَإلىَإعادةَالتملكَ.
يوم السبت  92يونيو  9102انطالقا من الساعة  8والنصف َ

التاسعة صباحا :استقبال الضيوف
التاسعة والربع صباحا  :الجلسة االفتتاحية من تسيير فوزية البيض منسقة ومقترحة اليوم الدراسي
 عبدَالسالمَميليَ،مديرَالمركزَالجهويَلمهنَالتربيةَوالتكوين؛َ
 عبدَالمومنَالطالبَ،مديرَاكاديميةَجهةَالدارَالبيضاءَسطات؛َ

 عبدَهللاَسليمانيَ،محافظَالمكتبةَالوسائطيةَالتاشفينيةَبالجديدةَ،اطارَبوزارةَالثقافةَواالتصالَ،
قطاعَالثقافة؛َمشروع شبكة القراءة العمومية بالمغرب لوزارة الثقافة؛
 ادريسَاإلدريسيَ،اعالميَومديرَاالنتاجَبالقناةَاألولى َ :دور االعالم في التشجيع على اإلقبال
على القراءة.
العاشرة صباحا
الجلسة االولى " :القراءة كممارسة ثقافية"
-I

 عبدَالقادرَالرتنانيَ،رئيسَفيدراليةَالناشرينَومديرَدارَالنشر» الملتقى «"َ،تشجيع النشر والتحفيز على
القراءة"

 قاسمَباسفاوَ،مؤسسَمسلكَ"مهن الكتاب" َبكليةَاالدابَعينَالشقََ/جامعةَالحسنَالثانيَالدارَالبيضاء،
القراءة العمومية؛
 سميةَالهرماسيََ،كليةَالعلومَالتربويةَبالرباطََ:معنى وفائدة تدريس األدب بالمغرب؛

 رشيدةَرُقيَ،رئيسة » شبكة القراءة بالمغربَ «َ،مساهمة المجتمع المدني في تنمية القراءة.
استراحة موسيقية :
العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا:
شهادات :كيف يصبح المرء كاتبا ؟

-II

يروي كاتبان تجربتهما من المخطوط إلى النشر.
 الكاتبةَأنيسةَبلفقيةَ
 الكاتبَعبدَالحقَنجيبَ
الحادية عشر والربع صباحا :
الجلسة الثانية  :ديداكتيك القراءة وتفاعلها مع الكتابة

-III

تسيير :بودريس درهمان ،شعبة الفرنسية ،المركز الجهوي الدار البيضاءَ.
 سناءَالغواتيَ ،كليةَاآلدابَوالعلومَاالنسانيةَالقنيطرةَ ،مديرةَالمختبرَالتربويَلألدبَواللغةَوفنونَتكنولوجياَ
المعلوماتَواالتصاالتَوماجستيرَالتعليمَواألدبَواللغةَبجامعةَابنَطفيلَ :َ)DILILARTICE(َ.لماذا ال بد

من قراءة األدب؟

 سميرةَباهومَ،كليةَعلومَالتربيةَبالرباط ،واقعَالقراءة األدبية والقراءة المدرسية في ممارسات التدريس؛َ
 يوسفَأبوعليَ،المركزَالجهويَالدارَالبيضاء ،القارئ الكاتبَ
 سعيدَاصيلَ،شعبةَاللغةَالعربيةَ،المركزَالجهويَالدارَالبيضاءَ،القراءة الحرة كمحفز لتذوق النص؛
 فوزيةَالبيضَ،المركزَالجهويَالدارَالبيضاءَ،القراءة باللغة الفرنسية كلغة أجنبية ،بين العقبات والمحفزات.
َ
افتتاح معرض اصدارات اطر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
-IV
يتوفرَالمركزَالجهويَلمهنَالتربيةَوالتكوينَبجهةَالدارَالبيضاءَسطاتَعلىَكفاءاتَوطاقاتَابداعيةَرسختَاسمهاَعنَ
جدارة َفي َمجال َالبحث َالعلميَ ،االدبي َالتربوي َوالفني؛ َالشيء َالذي َجعل َالمركز َيتوفر َعلى َقاعدة َمن َالكتاب َفيَ
تخصصات َمختلفة َومتعددة َتعتبر َخزانا َمعرفيا َيغني َالخزانة َالمغربيةَ .لذلك َارتأى َالمركز َالجهوي َلمهن َالتربيةَ
والتكوينَبتعاونَمعَمديريةَالكتابَبوزارةَالثقافةَالتيَتواصلَبرنامجهاَالمتعلقَبدعمَقطاعَانتاجَالكتابَوتطويرَشبكةَ
القراءةَالعموميةَوفقَاستراتيجية َوطنيةَتتوازىَفيها َمعَاهدافَوزارةَالتربيةَالوطنيةَ،تنظيمَمعرضَاصداراتَاطرَ
المركز.
حفل شاي
بموازاةَمعَاليومَالدراسيَالمكرسَحولَمحورَ"القراءة"َ،يقامَمعرضَللفنانَالتشكيليَعزَالدينَالهاشميَاإلدريسيَتحتَ
عنوانَ"شاعرية الفضاء"
صورة جماعية

يوم السبت  92يونيو  9102انطالقا من الساعة  9والنصف بعد الزوال

-V

اطالق منصة نادي "اصدقاء الكتاب" بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدار البيضاء

نادي اصدقاء الكتاب
تنشيط اساتذة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدار البيضاء







يعتبرَنادي َ"اصدقاء َالكتاب" َملتقى َللمثقفينَوالمهتمين َبالقراءة َواإلبداع َفيَمجال َالكتابة َبكل َتجلياتها َيعززَ
حضورهَومشاركتهَالفاعلةَضمنَمختلفَاألنشطةَالثقافيةَالتيَينظمهاَالمركزَالجهويَلمهنَالتربيةَوالتكوينَ
بجهةَالدارَالبيضاءَ-سطاتَكماَيعتبرَمالذاَلكلَهواةَالقراءةَوالمطالعة؛
ضمنَبرامجهَيسهرَناديَاصدقاءَالكتابَعلىَدعوةَكاتبَلتقديمَاعمالهَومناقشة َاصدارهَامامَضيوفَمهتمينَ
باإلبداعَوبالقراءةَكنشاطَثقافيَوحضاري؛
يتم َعرضَالكتبَواختيارَكاتب َمعينَ ،كماَيتمَتحديدَموعدَللقاءَمعهَبحضورَمرتاديَالناديَوضيوفَاخرينَ
معَجميعَاألعضاء؛َ
الهدفَالعامَيتحددَفيَتمريرَبعضَالمميزاتَوالممارساتَالتيَتساعدَالمتلقيَعلىَضبطَآلياتَحسنَاالستماعَ،
التحليَبالنظامَوثقافةَاالنصاتَالىَاالخرَواحترامَأراءَالغير؛َ
يتكلفَمسيرَومنشطَالناديَبتنسيقَمعَباقيَاألعضاءَببرمجةَكتابَيتمَاقتراحهَواختياره َمسبقاَمنَقبلَأحدَ
األعضاءَليقومَبرئاسةَالجلسةَ،ويقومَبسردَأحداثَأوَمحتوىَالكتابَحيتَيمهدَلنقاشَحولَموضوعاتَالكتابَ
منَقبلَالحضور؛ََ
استقبالَاكبرَعددَممكنَمنَالمشاركينَليتحولَالى َناد َكبيرَيضمَكلَمنَلهَالرغبةَفيَالكتابةَوالقراءةَ ،ويفتحَ
أبوابهَالستقبالَروادهَمنَجميعَاالختصاصاتَ.

-VI

ورشة الممارسة القرائية

تاطير  :مارياَلطيفَ،شعبةَالفرنسيةَبالمركزَالجهويَلمهنَالتربيةَوالتكوينَبالدارَالبيضاء؛

 تنشيطََخديجةَالنصيحي ،باحثةَفيَسلكَالدكتوراهَ،كليةَاآلدابَوالعلومَاالنسانيةَالقنيطرة ،المصاحبة في
القراءة.
-VII

ورشة الكتابة الجماعية

تاطير  :ثرياَالجناينيَ،منسقةَشعبةَالفرنسيةََبالمركزَالجهويَلمهنَالتربيةَوالتكوينَبالدارَالبيضاء؛

 تنشيطَ،لطيفةَالشهبي،باحثةَفيَسلكَالدكتوراهَ،كليةَاآلدابَوالعلومَاالنسانيةَالقنيطرةَ،الكتابة في الزمن
الرقمي.

اللجنة المنظمة
 شعبةَاللغةَالفرنسيةَواألساتذةَالمتدربونَبالمركزَالجهويَالدارَالبيضاءَدفعةَ9102

