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 بالغ حصفي

جنازه عىل صعيد ال   رش يد بن اخملتارالس يد  نوه قلميية واملديرايت  للرتبية والتكوين اكدمييات اجلهويةمبا مت ا  طار تزنيل مشاريع الرؤيةال   يف ا 

خذ بعني الاعتبار اخلصوصيات احمللية يف اقرتاح احللول لاكفة ال  التجارب الناحجة وتعمميها، و  تقامس الاسرتاتيجية، مشددا عىل رضورة 

 ال شاكلت املطروحة.  

قلمييني ومدراء املراكز مع املديرين امل ابلرابط، اذلي مت تنظمبه مؤخرا لقاء التنس يق ل، خالودعا الس يد الوزير اجلهوية ملهن ركزيني واجلهويني وال 

ىل رضورة خول املدريس املقبل، لدلس تعدادات ل  او  2016 لس نة وبرانمج العمل 2016-2015 حصيةل املومس ادلرايسحول  ،والتكوين الرتبية ا 

لمهام الرتبوية املنوطة ل لتالميذ والتلميذات مكقياس حامس داراي، وجعل حتسني تعلامت ايداغوجيا وا  ب  املنظومة الرتبويةاملتدخلني يف تقومي معل لك 

، عن طريق لوس  املدريساباملشينة  والتصدي للك الظواهر، التعلمييةاملؤسسات ة القمي داخل . كام جدد التأ كيد عىل ترس يخ منظومابلوزارة

جناز در   . واكبة وتتبع التلميذات والتالميذتنحرص هماهما يف م توفري أ طر خمتصةاسات يف املوضوع، و ا 

ىل د الوزير املسؤولني اجلهويني وال  ، دعا الس يلنتاجئ املرجوة من مرشوع ال صالحولتحقيق ا مثل د خاص من أ جل تزنيل أ  بذل جمهو قلمييني ا 

يتزنيلهاعاملني عىل اعامتد معايري دقيقة يف اختيار ال من خالل  وذكل، الح عىل صعيد املؤسسات التعلمييةملشاريع ال ص الء الاهامتم ، وا 

ىل جانب  كوينات مكثفة لفائدهتم،من خالل برجمة ت الرفع من قدرات ال طر الرتبويةو علميية، وتشجيع اكفة املبادرات الناحجة، لمؤسسات الت ل ا 

 .اتيجية اليت رشع يف تزنيلهاالرشوع يف تقيمي املشاريع املندجمة للرؤية الاسرت 

يات مع ، واملتعلقة مبالءمة التقطيع اجلهوي اجلديد لل اكدمي الس نة ادلراس ية ه رفعها خالل هذن ذكر الس يد بن اخملتار ابلتحدايت اليت متوبعد أ  

ىل احرتامن أ ساتذة وا   ابلقطاعدعا خمتلف العاملني  التقطيع اجلهوي للمملكة، ،  ملا ذلكل من م اكفة املقتضيات القانونيةداريني وتالميذ ومدبرين ا 

جيايب عىل منظومتنا  عامل مبدأ  احلاكمة اجليدةرض عىل  مشددا ،الرتبويةانعاكس ا  الانفتاح عىل و ورب  املسؤولية ابحملاس بة فافيةوالش ورة ا 

 .لف ال شاكلت املطروحة مبنظومتنارشاكها يف البحث عن احللول خملتاجملالس املنتخبة وا  

 ف هجودثرضورة تاكعىل  هذا اللقاء، ، خاللالوزير املنتدب دلى وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين ،خادل برجاوييد ومن هجته أ كد الس  

والاس تحقاق يف تدبري هذا القطاع، وذكل من أ جل جتاوز بعض املظاهر  ، والاعامتد عىل مرجعية الكفاءةمجيع مكوانت املنظومة الرتبوية

 ن تعيق مسار ال صالح . السلبية، اليت من شأ هنا أ  

، وحصيةل تزنيل مشاريع 2016-2015ل اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين حصيةل الس نة ادلراس ية ا اس تعرضت فهيا وشلك هذا اللقاء مناس بة

جراءات اس تعدادا لدلخول املدريس  الرؤية الاسرتاتيجية،   رانمج معل املومس ادلرايس املقبل.، وب2017--2016وما مت اختاذه من ا 


