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  ((غوتهغوته))  أللمانيأللمانيالتكوين المهني والمركز الثقافي االتكوين المهني والمركز الثقافي اوواإلطار بين وزارة التربية الوطنية اإلطار بين وزارة التربية الوطنية اجتماع لجنة التتبع والتقييم الخاصة باتفاقية الشراكة اجتماع لجنة التتبع والتقييم الخاصة باتفاقية الشراكة 

  نتائج مشجعة وآفاق واعدةنتائج مشجعة وآفاق واعدة: :   PPAASSCCHHمبادرة مبادرة 
  

  مركز التكوينات والملتقياتمركز التكوينات والملتقيات  حتضنحتضن  

دجنبر دجنبر   4141يوم الخميس يوم الخميس   ،،بالرباطبالرباط  الوطنيةالوطنية

جتماع لجنة التتبع والتقييم جتماع لجنة التتبع والتقييم اا  ،،61426142

  المبرمةالمبرمة  الخاصة باتفاقية الشراكة اإلطارالخاصة باتفاقية الشراكة اإلطار

لمهني لمهني بين وزارة التربية الوطنية والتكوين ابين وزارة التربية الوطنية والتكوين ا

  1414  فيفي  الموقعةالموقعةوالمركز الثقافي األلماني والمركز الثقافي األلماني 

  ..61416141ماي ماي 

الشراكة اإلطار إلى تعزيز الشراكة اإلطار إلى تعزيز   يةيةاتفاقاتفاقتهدف تهدف وو

تدريس اللغة األلمانية عبر مبادرة تدريس اللغة األلمانية عبر مبادرة 

PPAASSCCHH  ة ة بكبكإلى إرساء شإلى إرساء ش  الراميةالرامية

تعلم تعلم ودعم ودعم   مؤسسات تعليمية من أجل تعزيزمؤسسات تعليمية من أجل تعزيز

ست مؤسسات للتعليم الثانوي ست مؤسسات للتعليم الثانوي بب  اللغة األلمانيةاللغة األلمانية

  ..بالمغرببالمغرب  التأهيليالتأهيلي

مشروع مشروع إطار إطار   فيفيمبادرة مبادرة الال  وتندرج هذهوتندرج هذه

جذب جذب   يسعى إلىيسعى إلىلوزارة الخارجية األلمانية لوزارة الخارجية األلمانية 

لغتها لغتها ألمانيا وألمانيا و  نحونحواهتمام الشباب في الخارج اهتمام الشباب في الخارج 

تأهيل تأهيل   وثقافتها ومجتمعها، كما يتوخىوثقافتها ومجتمعها، كما يتوخى

  ميذات والتالميذ والمؤسسات التعليميةميذات والتالميذ والمؤسسات التعليميةالتلالتل

ع تعليمي دولي ع تعليمي دولي بشكل مستدام وتشكيل مجتمبشكل مستدام وتشكيل مجتم

  ..على المدى البعيدعلى المدى البعيد

تراس هذا االجتماع كل من السيد مالك تراس هذا االجتماع كل من السيد مالك 

  التازي المدير المساعد بمديرية التعاونالتازي المدير المساعد بمديرية التعاون

  واالرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصيواالرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي

والسيد رالف لوريغ الملحق الثقافي بالسفارة والسيد رالف لوريغ الملحق الثقافي بالسفارة 

السيدة اند كارين المديرة السيدة اند كارين المديرة   بحضوربحضور  باطباطاأللمانية بالراأللمانية بالر

ممثلين عن ممثلين عن   باإلضافة إلىباإلضافة إلىغوته غوته   هدهدمعمعبب  المساعدةالمساعدة

مديريات الحياة المدرسية وتكوين األطر والتواصل مديريات الحياة المدرسية وتكوين األطر والتواصل 

فضال عن ممثل عن األكاديمية الجهوية للتربية فضال عن ممثل عن األكاديمية الجهوية للتربية 

مشاركة مشاركة عرف عرف كما كما   ..والتكوين لجهة فاس بولمانوالتكوين لجهة فاس بولمان

: : الشريكة وهيالشريكة وهي  الثانويات التأهيليةالثانويات التأهيليةمميزة لمديري مميزة لمديري 

ن عباد بسطات، دمحم الخامس بالدار البيضاء، ن عباد بسطات، دمحم الخامس بالدار البيضاء، اباب

س، عبد س، عبد اللة عائشة بالرباط، موالي ادريس بفااللة عائشة بالرباط، موالي ادريس بفا

عبروا عن عبروا عن   حيثحيثالرحمان الناصر بالقنيطرة، الرحمان الناصر بالقنيطرة، 

  ن البناء التي تربطهم معن البناء التي تربطهم معلتعاولتعاوعالقات اعالقات اارتياحهم لارتياحهم ل

ثار اإليجابية لهذه الشراكة ثار اإليجابية لهذه الشراكة اآلاآلكذا كذا المعهد األلماني والمعهد األلماني و

لم اللغة لم اللغة ين على تعين على تععلى إقبال التالميذ المتميزعلى إقبال التالميذ المتميز

االنفتاح االنفتاح ثقافة ثقافة   األلمانية واآلفاق الواعدة لتعزيزاأللمانية واآلفاق الواعدة لتعزيز

التي تفتح أمامهم التي تفتح أمامهم الفرص الفرص فضال عن فضال عن   ر لديهمر لديهمالحواالحواوو

  ..الستكمال الدراسات العليا بألمانياالستكمال الدراسات العليا بألمانيا

فتتاحية بالمناسبة فتتاحية بالمناسبة االاال  همهمفي كلماتفي كلمات  ونوه الجانبانونوه الجانبان

بين الوزارة والمعهد بين الوزارة والمعهد القائم القائم التعاون التعاون   بمستوىبمستوى

التي حملتها التي حملتها   القويةالقويةثقافي األلماني والدفعة ثقافي األلماني والدفعة الال

جل تحسين تعلم اللغة األلمانية جل تحسين تعلم اللغة األلمانية المبادرة من أالمبادرة من أ

  عليمية بالمغرب والدعم الذي يقدمعليمية بالمغرب والدعم الذي يقدمبالمؤسسات التبالمؤسسات الت

  ..للمدرسين والمدرسات والتالميذ على حد سواءللمدرسين والمدرسات والتالميذ على حد سواء

السيد فرانك السيد فرانك استعرض استعرض وفي نفس السياق، وفي نفس السياق، 

هد هد ععكانيرت الملحق اللغوي بالمكانيرت الملحق اللغوي بالم

  اا
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المنجزات التي تحققت في المنجزات التي تحققت في   ""غوتهغوته""األلماني األلماني 

وآفاق تطويرها وآفاق تطويرها   PPAASSCCHHة ة إطار مبادرإطار مبادر

ست ست شملت شملت   المبادرةالمبادرة  بالمغرب، مبرزا أنبالمغرب، مبرزا أن

واستفاد واستفاد   مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي،مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي،

للغة األلمانية للغة األلمانية اا  ساتذةساتذةمن أستاذات وأمن أستاذات وأ  عشرةعشرةمنها منها 

تلميذة وتلميذا، كما تم في هذا تلميذة وتلميذا، كما تم في هذا   41414141إضافة إلى إضافة إلى 

تجهيز أقسام اللغة األلمانية بعتاد تجهيز أقسام اللغة األلمانية بعتاد الصدد الصدد 

لتعليم اللغة األلمانية، لتعليم اللغة األلمانية، مساعد مساعد وتقني وتقني ديداكتيكي ديداكتيكي 

تربوية موازية تربوية موازية ثقافية وثقافية وفضال عن تنظيم أنشطة فضال عن تنظيم أنشطة 

باللغة باللغة   مسابقاتمسابقاتوو  يةيةمسرحمسرح  تشمل أنشطةتشمل أنشطة

  ..األلمانيةاأللمانية

منحة منحة   4141ومكنت هذه المبادرة من توفير ومكنت هذه المبادرة من توفير 

مشاركة مشاركة من المن الطر التربوية طر التربوية ألألاستفاد بموجبها ااستفاد بموجبها ا

المستمر المستمر   التكوينالتكوينوو  في الملتقيات والمنتدياتفي الملتقيات والمنتديات

المسابقات الدولية المسابقات الدولية في في   مشاركتهممشاركتهمبألمانيا ودعم بألمانيا ودعم 

  ..الخاصة باللغة األلمانيةالخاصة باللغة األلمانية

بدورهم بدورهم لالستفادة لالستفادة التالميذ التالميذ كما فتحت المجال كما فتحت المجال 

منح للحصول على تكوينات ودروس منح للحصول على تكوينات ودروس   منمن

  فيفي  منحتينمنحتين  بمعدلبمعدل  ،،((للتالميذللتالميذ  منحةمنحة  1616((بألمانيابألمانيا

  إجراءإجراءتمكينهم من تمكينهم من مع مع   السنة لكل مؤسسةالسنة لكل مؤسسة

  األلمانيةاأللمانيةامتحانات المعهد الثقافي األلماني للغة امتحانات المعهد الثقافي األلماني للغة 

  ..نتائج طيبة ومشجعةنتائج طيبة ومشجعةعن عن سفرت سفرت حيث أحيث أ  اامجانمجان

فإن فإن لمبادرة لمبادرة لمستقبلية للمستقبلية لفاق افاق اآلآللل  واستشرافاواستشرافا

العمل العمل   ، يتجه نحو، يتجه نحو61426142برنامج عملها لسنة برنامج عملها لسنة 

  ::المحاور التاليةالمحاور التالية  علىعلىبالخصوص بالخصوص 

  ؛؛نشاء أندية تربوية للغة األلمانيةنشاء أندية تربوية للغة األلمانيةدعم إدعم إـ ـ 

يمية يمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعلتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعلـ ـ 

  بالمغرب ونظيرتها بألمانيا؛بالمغرب ونظيرتها بألمانيا؛

ؤسسات المغربية في أولمبياد ؤسسات المغربية في أولمبياد مشاركة الممشاركة المـ ـ 

  ؛؛اللغة األلمانيةاللغة األلمانية

تنظيم لقاء علمي حول الكتاب المدرسي لتعلم تنظيم لقاء علمي حول الكتاب المدرسي لتعلم   --

  ؛؛اللغة األلمانية الجديداللغة األلمانية الجديد

  راسية إضافية للتالميذ واألساتذة؛راسية إضافية للتالميذ واألساتذة؛توفير منح دتوفير منح دـ ـ 

  ..إعداد فضاءات للقراءة بأقسام اللغة األلمانيةإعداد فضاءات للقراءة بأقسام اللغة األلمانيةـ ـ 

  

تطوير الشراكة بين تطوير الشراكة بين   فاقفاقآآبخصوص بخصوص أما أما 

سيتم العمل الحقا سيتم العمل الحقا فف  لمانيلمانيالوزارة والمعهد األالوزارة والمعهد األ

    ::على الجوانب التاليةعلى الجوانب التالية

جل تطويرها جل تطويرها من أمن أ  التقييم الدوري للمبادرةالتقييم الدوري للمبادرة  --

  ؛؛ومعالجة التعثرات بشكل فعالومعالجة التعثرات بشكل فعال

شراك التالميذ شراك التالميذ تقييم المنجزات عبر إتقييم المنجزات عبر إ  --

  ؛؛طر التربويةطر التربويةواألواأل

دعم التواصل حول المبادرة لضمان دعم التواصل حول المبادرة لضمان   --

  للمتمدرسين والتربويين؛للمتمدرسين والتربويين؛  أكبرأكبرانخراط انخراط 

لتالميذ السابقين لمبادرة لتالميذ السابقين لمبادرة نشاء شبكة لنشاء شبكة لدعم إدعم إ  --

PPAASSCCHH..  

  فعالفعالبنقاش بنقاش تميز تميز هذا االجتماع هذا االجتماع   يشار إلى أنيشار إلى أن

اللغة اللغة   ومثمر حول أهمية النهوض بتعليمومثمر حول أهمية النهوض بتعليم

هداف الرؤية هداف الرؤية األلمانية بما يتماشى مع أاأللمانية بما يتماشى مع أ

االستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين االستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين 

وتعزيز التعاون بين الجانبين وتعزيز التعاون بين الجانبين   ،،61116111--61416141

اطن الغد اطن الغد مومو  المساهمة في إعدادالمساهمة في إعداد  من أجلمن أجل

في في   المنخرطالمنخرطالمنفتح على قيم السلم والحوار المنفتح على قيم السلم والحوار 

  التجربةالتجربة  باعتبار أنباعتبار أن  ،،مجتمع المعرفة واالبتكارمجتمع المعرفة واالبتكار

ة رائدة في حفز التميز ة رائدة في حفز التميز األلمانية والثقافة األلمانياأللمانية والثقافة األلماني

  واالبتكارواالبتكار

 
 

 


