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 بالغ صحفي

  التربويتنزيل البرانمج الوطني للدعم يتفقد سير  الس يد شكيب بنموسى

 الخميساتلقليم اب  عدد من المؤسسات التعليمية ب

 
 زايرةب، لقام الس يد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرايضة، اليوم، الخميساتـ  1011 ماي 21 الخميس

لى عدد  لقليم الخميسات منا  عطاء انطاللقتهالذي  ،البرانمج الوطني للدعم التربويتنزيل  لتفقد سير وذلك، المؤسسات التعليمية اب   تم ا 

 . خالل شهر مارس الماضي

طار التدابير المتخذةفي  ويأأتي هذا البرانمج  الل الفترة خوفعالية برامج حصص الدعم التربوي تعزيز نجاعة ل  من طرف الوزارة ا 

لى للتربية المدرس ية لجميع التلميذات والتالميذ، و تنويع أأساليب الدعم البيداغوجي الموازي و  المتبقية من الموسم الدراسي سعيها ا 

لف الأسالك التعليمية بمخت الس تحقالقات التقويمية واالس تعداد لالمتحاانت الوطنيةالجيد للجهود المبذولة من أأجل التحضير مواكبة ا

 .ةوتحسين النتائج الدراس ي

تلزمات ال يتحكمون في المس   ممنلتعليمية، جميع الأسالك افي  تالميذال تلميذات و ال  حصص الدعم التربوي س تهدفوت  

لخاصة ا بناء على نتائج التقويمات التشخيصية ونتائج المرالقبة المس تمرةوذلك خاصة في المواد الأساس ية،  ،والكفاايت الدراس ية

 .الأول ابلأسدس

لى هذا البرانمج وتسعى الوزارة من خالل   ن م ، خصوصا ابلوسط القروي،هذه الفئة من المتعلمات والمتعلمين تمكين ا 

لى صعوابت التعلم التي تواجههم،زمة لضمان مواصلة مسارهم الدراسي وتجاوز اكتساب التعلمات الال ساعدتهم في م  ابال ضافة ا 

 .ية بينهم، فضال عن تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة التلميذات والتالميذ وتقليص الفوارق التعلم لالمتحاانت اال شهاديةالتحضير الجيد 

س يدي  اال عدادية بجماعة عين الجوهرةاثنوية الجوهرة كل من ب عملية الدعم التربويسير  ،ابلمناس بة ،الس يد الوزير تفقدو 

 ير التي تم اتخاذهااال جراءات والتداب  مجمل علىحيث اطلع عن كثب  ،بوخلخال، واثنوية عبد الكريم الخطابيي التأأهيلية بجماعة تيفلت

لى جانب المواد الدراس ية  ،والفيزايء والفرنس ية الرايضيات مواد خاصة في، لتالميذدى االمكتس بات التعلمية لتثبيت تعزيز و  أأجلمن  ا 

 .علوم الحياة والأرض واالجتماعيات واال نجليزيةكالعربية و الأخرى 

تم  يةتكوين  دورةبا من جان الس يد الوزير  اتبعحيث  ،لمركز الجهوي لمهن التربية والتكوينلزايرة هذه الجولة التفقدية كما شملت 

طار برانمج أأوراش ،لدعم التربوياب لفائدة الأطر المكلفة تنظيمها مكينهم من الكفاايت وت  ت هذه الفئةتنمية لقدرا اس تهدفت في ا 

  .صص الدعم التربويالالزمة للتدبير البيداغوجي الخاص بح

تحقيق ي واالنتظارات المنوطة به ف ،للتلميذات والتالميذ الجيد التربوي لمس توى الدعم ارتياحهعن  ،أأعرب الس يد الوزيرو 

داخل الألقسام واء تقديمه سللدعم التربوي الذي يتم  ين المؤسس تين التعليميتين تشكالن نموذجامعتبرا أأن هات  ،الجودةأأهداف 

ذ والمبادرة التلميذات والتالمي ابء وأأولياءأ  أأمهات و  جمعيات بتعاون معخارج الزمن المدرسي أأو  ،الدراس ية من طرف الأطر التربوية

طار البرانمج الحكومي  أأو الوطنية للتنمية البشرية  .ش"وراأأ "في ا 

نجا وانخراطهم من أأجل للأطر التربويةالمضاعفة  ابلتعبئة الجماعية ،في ختام زايرتهالس يد الوزير،  شادأأ و  ح هذا الورش الوطني ا 

 الشريكة والمؤسساتمؤطري ومنشطي الجمعيات ل البيداغوجية ةمصاحبالو  ،حصص الدعم تكثيفوما بذلوه من مجهودات ل  الهام

 لذي عبرواا هذا الحس الوطني واال رادة القوية واالس تعداد مثمنا ،مساعدتهم على القيام بمهامهمو  نوالأساتذة المتقاعدين والمتطوعي

جرائها في ا  من تمكنوا خالل الأسابيع المقبلة حتى ي  شهاديةالجيد لالمتحاانت اال   التحضير في ومساعدتهم مواكبة بناتنا وأأبنائناعنه في 

 نجاحهم الدراسي.و  تفولقهم ز فرصجيدة تعز تربوية ظروف 


