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املتبقية من شهر شتنبر  سابيع  ستثمار ال ابخصوص  ،  2021شتنبر    10  بتاريخالصادر    هالبالغتبعا  

للدراسة  الجاري   الفعلي  االنطالق  لضمان  الجيد  أكتوبر    يوملالستعداد  التربية    تعلن  ،2021فاتح  وزارة 
والبحث   العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  بخصوصالعلمي  الوطنية  وزارية  مذكرة  أصدرت  قد  وضع    أنها 

 . 2022-2021إلنجاح الدخول املدرس ي  تربوي العمل البرنامج 
 

التربوي  زيل اإلصالح  تن  منظومتنا التربويةمواصلة  في سياق  التربوي هذا  العمل  برنامج    بلورة  وتندرج
على كذا  و املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،    ،51-17حكام القانون اإلطار رقم  العميق وفق أ

إلحداث نهضة  ، 2022-2021التي يحملها املوسم الدراس ي الجديد  ضوء الرهانات والتحديات التربوية القوية
 .التالميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم االجتماعيتربوية لبناء مدرسة ذات جودة تضمن تعلم 

  
نهاج وتحقيق  تجويد العمل الصفي وتطويره بما يضمن التنزيل السليم لوثيقة املويروم برنامج العمل    

 ،ة التعلميةالتعليميكإطار تعاقدي في تدبير العملية    د التوجيهات التربويةالكفايات املستهدفة، وكذا اعتما
النفتاح على مختلف املصادر  ، واوتنويعها  إلغناء املضامين  وسيلة تعليمية   جعل الكتاب املدرس ي فضال عن  
  املتاحة. املعرفية 
و    واإلقليمية  الجهوية  العمل  برامج  إعدادها  وترتكز  سيتم  التي  تلك  املؤسسات  كذا  مستوى  على 
بالساس،  على    التعليمية البيداغوجي  الطابع  ذات  والعمليات  النشطة  من  تقاسم  :  والسيمامجموعة 

الدراس ي  باملنهاج  املتعلقة  التربوية  االبتدائي  املستجدات  املرجعي  للتعليم  واإلطار  التربوي ،     كذا و   ، للتجديد 
إلى  ،  مات الدراسيةتقويم املستلز   التثبيت واملراجعة وتأطير عملية   وبرامج  التقويم التشخيص يعدة  تقاسم  
برامج التكوين  املواد العلمية وتسريع وتيرة تنفيذ  لساتذة  تمرير روائز التموقع اللغوي    عمليةاستكمال  جانب  

 واالحترازية. دابير الوقائية التمراعاة ب "عن بعد"أو  "حضوريا "املستمر 
 

املدرسية  واللوازم افظ والكتب املحمن أجل تسريع توزيع اتخاذ اإلجراءات الالزمة  تمحور حول كما ي
والتتبع والتقويم،  التفتيش باملواكبة والدعم    قيام هيئة  حول   كذا، و ار املبادرة امللكية مليون محفظةفي إط

تحيين مشروع املؤسسة  و وبناء على نتائجها  أدائها التربوي    املؤسسات التعليمية حسب تطور م  تقييفضال عن  
حي على مستوى املؤسسات التعليمية، إضافة إلى تشكيل تطبيق الصارم للبروتوكول الصلووضع مخطط ل

 لجن إقليمية لتتبع ومواكبة الدخول املدرس ي، 
 
مواكبة وتأطير  اء وأولياء التلميذات والتالميذ الحرص على  ببأمهات وآتهيب الوزارة في هذا اإلطار،  و 

وأبنائهم   الدراسةبناتهم  أجواء  في  للدخول  التدريجي  خالل وتهييئهم  من  وذلك  املوارد  استثمار    ،  مختلف 
التنظيم القراءة املوازية ومساعدتهم على  على    هموتشجيع   القيام بأنشطة املراجعة املنزليةو   التعليمية املتاحة

  االنخراط تدعوهم إلى كما   ،املؤسسات التعليميةدارة  م الذاتي والتواصل مع الساتذة وإني لنشطة التعلالزم
 . باعتبارها وسيلة تسمح بتأمين التعليم الحضوري بناتهم وأبنائهمتلقيح في عملية 
 
شتنبر   7  بتاريخالصادرة    078x21رقم  يمكن االطالع على املذكرة الوزارية  وللمزيد من املعلومات،   

 على مواقع التواصل االجتماعي. صفحاتهاكذا البوابة الرسمية للوزارة و من خالل  ، 2021


