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تعىن بتكوين األطفال  الرتبويّة اليتللطّفل من املؤسّسات االجتماعّية  اإلعالمّية املوّجهةتعترب مراكز      

يف جمال تكنولوجيات املعلومات  واملهاريّةمؤّهالم املعرفّية واليافعني ودف إىل املسامهة يف تنمية 

كنولوجّيات تنشيط مالئمة لطبيعة هذه التّ  بيداغوجّية وأساليبوذلك وفق مقاربات  ت احلديثةواالتصاال

  .املعرفّية احلديثة

دد على أن تّتم ممارسة األنشطة الّتكوينية لطّفل يف هذا الصّ املوجهة لعالمّية اإلمراكز  سعىتو           

 األهداف التالية: وذلك بتحقيقللطفل وفق منظومة تربويّة تسعى لضمان تنشئة سليمة 
 

 .انتماؤهم اجلغرايفكان   الّرقمّية مهماتوفري حظوظ متساوية لكّل األطفال بتونس الكتساب الثقافة  •

 ة بني األطفال من اجلنسني.إتاحة فرص متكافئة يف جمال نشر الثقافة الرقميّ  •

 ضمان حّق كّل األطفال بتونس يف الثقافة الرقمّية دون متييز بينهم بسبب الصّحة واإلعاقة.  •

  محاية األطفال من املخاطر الرقمّية. •
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عن طريق الرتبصات  للمنظومة الّتكوينّية يف جمال اإلعالمّية املوّجهة للطّفل والّتحيني املسّتمرلّتطوير ا •

  التكوينية :

  

فيفري  03و 02جانفي و 31لإلعالمية املوجهة للطفل أيام تنظيم دورة تكوينية باملركز الوطين   -

 من اإلطارات الرتبوية واإلدارية. 23يف صيانة احلواسيب مبشاركة  2017

منظومة يف   2017ديسمرب  14يوم باملركز الوطين لإلعالمية املوجهة للطفل  تكويين يومتنظيم  -

 .الكربىإطارات املراكز اجلهوية لتونس مبشاركة  " أكتجاست"

 
  املسابقات والتظاهرات: •

 
ومدينة  تنظيم املسابقة الوطنية يف الربجمة " سكراتش" بالتعاون مع اجلمعية التونسية للمعلوماتية -

 الرتبوية املؤسساتوخمتلف طفل من مراكز اإلعالمية    50مبشاركة  2017أفريل  12العلوم يوم 

متيزت هذه الدورة وألول مرة بتخصيص قسمني جديدين األول  ،من كافة واليات اجلمهورية

لألطفال ذوي اإلحتياجات اخلاصة شارك فيه أطفال من معهد رعاية فاقدي السمع بربج السدرية 

منهم طفل من ذوي أطفال  05أسفرت هذه املسابقة عن فوز  خاص باملدربني، والقسم الثاين

  اإلحتياجات اخلصوصية ومدربني.

لعيد الوطين للطفولة على مستوى والية تونس باملركز الوطين لإلعالمية املوجهة للطفل تنظيم ا -

 وذلك يومي والية تونستنظيم جمموعة من األنشطة التثقيفية والرتفيهية لفائدة أطفال  خاللوذلك 

  .2017ماي  21و 20
 

جانب أنشطة ترفيهية للشجرة إىل تنظيم مسابقتني يف اإلعالمية مبناسبة احتفاالت العيد الوطين  -

 .2017نوفمرب  12 وتثقيفية أخرى بالشراكة مع اجلمعية التونسية للمعلوماتية وذلك يوم

بلغ عدد األطفال  مع اجلمعية التونسية للمعلوماتية،املشاركة يف األسبوع اإلفريقي للربجمة بالتعاون  -

 طفل. 2000املشاركني من كافة املراكز: 

ديسمرب  10تنظيم تظاهرة "ساعة للربجمة" بالشراكة مع اجلمعية التونسية للمعلوماتية يوم  -
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  طفل. 60مبشاركة  2017
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واملراكز املركز الوطين لإلعالمّية املوّجهة للّطفل ب 2017سنة  ألطفال الذين وقع تكوينهمعدد ا •

 التايل:لإلعالمية املوجهة للطفل موزعة حسب األشهر على النحو  اجلهوية

 
 

&ر �و�&ر أ��و&ر �و���� �وان �ي أ�ر�ل �رس ���ري ������وع د�� ا�

1033 1634 1441 524 579 578 631 1317 2114 763  10614 

 
 

الوطين لإلعالمّية املوّجهة  باملركز 2017سنة الذين وقع تكوينهم  ذوي اإلعاقة ألطفالعدد ا •

 التايل:لإلعالمية املوجهة للطفل موزعة حسب األشهر على النحو  واملراكز اجلهويةللطّفل 
 

&ر �و�&ر أ��و&ر �و���� �وان �ي أ�ر�ل �رس ���ري ������وع د�� ا�

385 647 489 370 382 126 133 260 290 2 4308  
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واالّطالع على الصعوبات اليت تعرتضها  والتعرف علىاملراكز اجلهوية ملتابعة نشاطها  بعض زيارة -

 اجلهوية:باملراكز أوضاع املقرّات واملعّدات 

وعقد جلسة عمل مع السيدة املندوبة اجلهوية  املركز اجلهوي لإلعالمية املوجهة للطفل بزغوانزيارة  -

 .املؤسسةيف إطار التدّخل لتجاوز اإلشكاليات العالقة على املستوى 

 

وإجراء مقابالت مع املشرفني بسوسة زيارة ميدانية إىل املركز اجلهوي لإلعالمية املوجهة للطفل  -

  الكفيلة بفّضها.عليها والعاملني ا للوقوف على أهم الصعوبات واختاذ اإلجراءات 
  

IV/ ت�J��K"وا�LMا"��ا�: 

 املركز لسّيارة إداريّة). (الفتقارصعوبة املتابعة امليدانّية للمراكز اجلهويّة لإلعالمّية املوّجهة للطّفل  -
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 واملراكز اجلهويّةالوطين  والّصيانة والّتهيئة باملركزصعوبات يف مستوى متابعة املشاريع املتعّلقة بالتعّهد  -

 لإلعالمّية املوّجهة للطّفل (لعدم توّفر اإلطار املختص يف اهلندسة املدنّية).

لوطين لإلعالمّية املوّجهة للطّفل وخاّصة مواجهة صعوبات ظرفية يف التصّرف املايل مليزانّية املركز ا -

 نظرا إلرتباطها مباشرة باملركز الوطين. باجلهات

توفر اإلطار املختص على لعدم  صعوبة عملّيات الصيانة باملراكز اجلهويّة لإلعالمّية املوّجهة للطّفل  -

 .املستوى اجلهوي
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يعتزم املركز الوطين لإلعالمية املوجهة للطّفل طيلة اخلمس سنوات املقبلة العمل على حتقيق األهداف 

تطوير مشموالت املؤسسة مبا يسمح باإلضطالع مبهام الرسكلة والتكوين املتمثلة باخلصوص يف النوعّية 

يف إسداء اخلدمات لألطفال والعمل  األساسية كمركز خمتصّ  اي مع احملافظة على مهامهاإلشهاد املستمر

  خالل:  ا مناإلرتقاء على 

حتسني جودة اخلدمات املسداة لألطفال والعمل على اكسام مهارات رفيعة يف جمال اإلعالمية  •

 اتستجيب لتطّلعات أطفالنا كربجمياملوّجهة للطّفل وذلك عن طريق إدخال برجمّيات جديدة ت

 ."والتقنيات التابعةالروبوتيكذات العالقة مبجال "

إحداث إختصاص جديد باملؤسسة يعتمد تدريب األطفال على قيادة الطائرات بواسطة التقنيات  •

 احلديثة.

يف ميدان اإلعالمّية وتوسيع معارفهم أيضا يف جماالت  ربنيالقيام بدورات تكوينية مستمّرة لفائدة امل •

الفنون وتقنّيات إعداد األفالم القصرية وكتابة السيناريو وكذلك تكوينهم يف جمال حقوق الطّفل 

 وسيتّم ذلك على امتداد فرتة املخّطط القادم.

ال املعوقني حسب الّتكوين أيضا يف ميدان اإلعاقة وفهمها والّتدريب على طرق الّتواصل مع األطف •

نوع اإلعاقة من ذلك لغة اإلشارة واملعينات اخلاّصة باألطفال املكفوفني كالربجمّيات اخلاّصة م 

 .وكذلك املعينات اخلاّصة باألطفال ذوي اإلعاقة احلركّية

 إصدار املعينات البيداغوجّية بتحيينها بالشراكة مع إطار التفّقد. •
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ع مجعّيات علمّية ومؤّسسات الّتعليم العايل ومجعّيات راعية العمل على مواصلة إبرام شراكات م •

لألطفال ذوي اإلعاقة دف تبادل اخلربات وتكوين املكّونني العاملني مبراكز اإلعالمّية املوّجهة 

 للطّفل يف جماالت اإلعالمّية املتطّورة وطرق الّتواصل باألطفال ذوي اإلعاقة.

 Handicap)    دولّية ة وجهويّة على غرار اليونسيف وإعاقة عقد شراكات مع منّظمات دولية وأمميّ  •

International)   واملعهد العريب حلقوق اإلنسان لدعم املركز مبختصني لتكوين املكونني مبعّدات

إضافية لإلنتاج الرقمي لفائدة األطفال ومتكينهم من اعتماد مقاربة حقوق االنسان يف تنشيط 

 األطفال.

نّية مع أطراف خارجّية وعقد شراكات معها لالطالع على جتارب مقارنة تنظيم دورات تكوي •

 واالستفادة من الناجحة منها وذلك بالتنسيق مع مصاحل الوزارة املختّصة يف التعاون الدويل.

 




