
 
 

 

 

 

 

 

 بالغ صحفي

أ شرف الس يد سعيد أ مزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم   -9109دجنبر  9الرابط 
، الممثلة المقيمة لمنظمة ال مم المتحدة Giovanna BARBERISمرفوقا ابلس يدة   العالي والبحث العلمي،

بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية  ، 9109 دجنبر 9االثنين يومه  ابلمغرب، "اليونس يف"لرعاية الطفولة 
عطاء االنطالقة الرسمية ،ابلرابط المؤطرين ع مالوطنية لتقاسم عدة تكوين المربيات والمربيين  للورشة   على ا 

 وجي لال طار المنهاجي للتعليم ال ولي.بخصوص التنزيل البيداغالجهويين 

 طفولة،بتعاون مع منظمة اليونس يف لرعاية ال، التي تنظمها الوزارة الوطنية ويندرج تنظيم هذه الورشة 
طار تفعيل المادة بمنظومة التربية والتكوين  المتعلق 17-51الثامنة من الباب الثالث من القانون اال طار في ا 

ن التعليم ال ولي وفتحه في وجه جميع  ال طفال المتراوحة أ عمارهم ما بي رساءالتي تنص على ا   والبحث العلمي، 
لى ته هيل  جميع المتدللين التربويين في ماال الت وتفعيال ،ربع وست س نواتأ   عليم  الستراتيجية الوزارة الرامية ا 

والمتعلقة بتوفير  ليم ال وليتع مؤسسات ال  تعرفها والمادية التيكما يه تي تنظيمها اعتبارا للدينامية التربوية    ال ولي.
ميم وتطوير لتع  ات تنزيل البرانمج الوطنيعمليل مواصلة  مج ومناسب لجميع ال طفال، وكذانموذج تربوي دا

 التعليم ال ولي.

لى تمكين المشاركات والمشاركين من االطالع على مجزوءات تكوي  تعليم ن مربيي ومربيات ال وتهدف ا 
لتااوز  كوينهمتمنهجية االش تغال اثناء  بخصوصوتقريب الرؤى  للتعليم ال ولي المنهاجيجرأ ة اال طار ال ولي ل  

كراهات المرتبطة ابلتكوين عداد مخططات ،  فضال عة المقترحة للتكوينلمضامين وال نشطبخصوص اكذا و  ،اال  ن ا 
قليميين يي التعليم الذين سيتولون مهام مضاعفة تكوين مربيات ومرب  ،جهوية لتقاسم عدة التكوين مع المكونين اال 

عداد أ نوية جهوية مشكلة من المفتشين التربويين والمكونين  ابلمراكز الجهوية لمهن التربية  ال ولي لى جانب ا  ، ا 
قليمي يل البيداغوجي بخصوص التنز  والتكوين ال نااز عمليات التكوين والته طير على المس تويين الجهوي واال 

طار المنهاجي للتعليم ال ولي.  لال 

طارا من مفتشات ومفتشين تربوي    011 ذه الورشةويشارك في ه  بتدائي وال ولي اال ين مزاولين ابلتعليما 
 اكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.ن ابلمر وأ ساتذة مكوني

لى  9 الممتدة من يوم االثنين ،يشارك في الفترة ال ولىويتم تنظيمها على فترتين، حيث  يوم دجنبر ا 
 -للةالساقية الحمراء والدا-أ سفي والعيون  -، مفتشات ومفتشو أ كاديميات جهة مراكش9109دجنبر  01الجمعة 

وم ي، فيما الفترة الثانية الممتدة من  الحس يمة -تطوان–ماسة وطناة  -وادي الذهب وجهة الشرق وسوس
لى يوم السبت  92الثالاثء  هة ن ج ، سيشارك فيها مفتشات ومفتشو أ كاديميات كل م9109دجنبر  92دجنبر ا 

ون وجهة واد ن -القنيطرة وكلميم -سال-سطات والرابط -خنيفرة  والدار البيضاء -مكناس وبني مالل  -فاس
 اتفياللت. -درعة

https://www.men.gov.ma/Ar


 
 

 

 

 

  


