
 
 

 

 

 حصفي بالغ  

 حول المنوذج التمنوي    لوسط املدرس ا تنظمي استشارة موسعة يف  

 2020  أ بريل  2   - الرابط 

 

س تور  د  من  33الفصل  ملقتضيات  واستنادا ، الش باب "الرثوة احلقيقية للبالد" تنفيذا للتوجهيات امللكية السامية اليت تعترب    

رشاك الش باب املغريب يف احلياة العامة   نص عل ي   ي اململكة ال  طار    ،رأ سامل البرشيللساس ية  ال    الركزية ابعتباره    رضورة ا  ويف ا 

رشاك املتعلامت   مهنا ، وانفتاهحا عل مجيع املؤسسات والهيئات والقوى احلية، ورغبةاللجنة اخلاصة ابلمنوذج التمنويمعل  يف ا 

،   وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي و اللجنة تنظم واملتعلمني مبختلف ال سالك التعلميية، 

 . حول موضوع "مغرب الغد" استشارة موسعة يف الوسط املدرس،  

لثانوايت  اب شرتك امل ع ذ ال  تلميذات وتالميذيف وجه  ،2020أ بريل  2ابتداء من يوم امخليس  ابب املشاركة،  فتحيو           

ابللغة العربية أ و ابللغة  غرب الغدمل يتضمن تصوره بتحرير موضوع )ة(يقوم خاللها لك مشارك  واخلصوصية،العمومية  التأ هيلية

يمت من خاللها حتميل بطاقة تقنية حول هذه    : ofok.men.gov.ma وحتدث لهذه الغاية بوابة رمقية   ال مازيغية أ و بلغة أ جنبية. 

 .  2020ابريل  12يف أ جل أ قصاه   املساهامتدراج ا  وكذا   ،اس امترة املشاركةوتعبئة   املسابقة

أ حسن    اختيار، حيث سيمت  اتبعة للوزارة  هجوية  لن  ، س تولك هذه املهمة يف مرحةل أ وىل ا ىل معلية الانتقاء  وخبصوص          

موضوع عل املس توى الوطين من   20 ، النتقاء أ جود لنة مركزية مشرتكة يف مرحةل اثنية،  تتشك ، ل مواضيع عن لك هجة 10

خالل ال س بوع ال ول من شهر ماي  يمت ، عل أ ن  عن لك هجة( 2) مبعدل موضوعنيموضوع  24هبا و املتوصل 120بني  

أ عامل عل   10اختيار   سيمت   ، علام أ نه مت قبول مسامههتمالين تلميذ )ة(  44جراء مقابالت عن بعد مع ا   يف   ، الرشوع 2020

  ء النقاش داخل اللجنة يف أ فق صياغةمكساهامت ال ثرا اهج ادر من أ جل ا   )واحد عن لك هجة( معال 12املس توى الوطين و

 .املساهامت اليت توصلت هبا اللجنة وذكل مضن .مالمح المنوذج التمنوي املتجدد

  ابلمنوذجاخلاصة   الوزارة واللجنةلك من تدعو ، اليت يكتس هيا هذا الورش الوطين الكبي ية البالغة واس تحضارا لل مه 

ىل تعبئة    التمنوي غناء   تزخر هبا هجات وأ قالمي اململكة الطاقات اليت  اكفة ا   املنشود وفقالتمنوي    المنوذجالنقاش حول  ، من أ جل ا 

ليه حتت القيادة السامية لصاحب الالةل   تشاركيةقاربة م  متكن من ا دراج الش باب كقوة اقرتاحية لبناء مغرب الغد الي نتوق ا 

 املكل محمد السادس نرصه هللا. 


