
  

   

 

 امللكفة بتدبري جمال التواصل املديرية  – وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل والرايضة

  05.37.68.72.55:الفاكس  52 .72 .68 .37 .05  : املقر املركزي للوزارة ـ ابب الرواح ـ  الرابط  ـ  الهاتف

 

 

 

 يبالغ حصف

 اقيات رشاكة للهنوض ابلتعلمي الأويلتوقيع ثالث اتف
 

، أأرشف الس يد شكيب بمنوىس، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل والرايضة، الرابط - 2222أأبريل  7 امخليس
 .ذي جودةأأويل مي تعل تعمميتطوير و  لأجل رشاكة تفاقياتا ثالث توقيععىل اليوم، 

، ع التعلمي الأويل يف صلب اهامتمهاذلي يض بية والتكوي رت ا صالح منظومة الويأأيت توقيع هذه االتفاقيات مواصةل ملسار 
 .أأسس مدرسة اجلودةابعتباره املدخل الأسايس لتحقيق 

عطاء الانطالقة الرمسية للربانمج الوطين كام يأأيت توقيعها تفعيال للتوجهيات امللكية السامية   لتعممي وتطويرمبناس بة ا 
رساء نظام تربوي فع داعيا جاللته، "رمس تقبلنا ال ينتظ": ، حتت شعار2281يوليوز  81التعلمي الأويل بتارخي  ىل ا  ال ومنصف ا 

وكذا تزنيال  ة الوطنية الفعلية خملتلف الفاعلني املؤسساتيني واخلواص حول أأوراش اال صالح،عىل رضورة التعبئ ومعمم، ومشددا
 اذلي يدعو ا ىل حتقيق هنضة تربوية رائدة وللربانمج احلكويم اذلي يضع التعلمي يف قلب أأولوايته  التمنوي اجلديدللمنوذج 

 .الاجامتعيةامل البرشي وتدعمي راكئز ادلوةل ويف صلب تمنية الرأأس

 ي  بوطيب، رئيس املؤسسة املغربيةبمنوىس والس يد نور ادل الس يد شكيباملوقعة بني التفاقية اال طار اوس متك  
طار  ،منذ س نوات ،املؤسسةهذه واستامثر التجربة املهمة اليت رامكهتا  م  الارتقاء جبودة التعلمي الأويلللهنوض ابلتعلمي الأويل  يف ا 

يف احرتام اتم للضوابط واملعايري اليت حددهتا يف تدبري هذا الطور التعلميي،  واليت أأثبتت جناعهتا، الرشاكة اليت جتمعها مع الوزارة
 . الوزارة

وتزنيل  رساءا  و حملددة يف هذه االتفاقية االأويل العمويم قسام التعلمي املبارش لأ تس يري ال  عىل املؤسسة سترشفهذا و 
انتقاء املتوفري  عىل الأهلية  حلرص عىلابوالريق بأأداهئم  قدراهتم املهنيةوتقوية  ربنياملربيات و مندجمة ومتاكمةل لتكوي  املمنظومة 

تفعيل منظومة تقيمي املهارات املكتس بة وكذا  والرفع م  الغالف الزمين  للتكوي  الأساس واملس متر اخملصص هلم،، ملزاوةل املهنة
 ، للمربيات واملربينيواملامرسات البيداغوجية احملددة يف اال طار املهنايج والمنوذج البيداغويج املعمتد م  طرف الوزارة للأطفال 
  .هذا المنط م  التعلمياليت تراعي خصوصية  جهزيات املالمئةت وال  الأدوات التعلميية والوسائل ادليداكتيكيةتوفري  ا ىل جانب

 

رساء  سيمتكام  اال رشاف اال داري بتدبري أأقسام التعلمي الأويل، م  حيث  املتعلقة بمتويل العمليات الكفيةلالآليات ا 
ضافة ا ىل والتقين والتتبع والتأأطري الرتبوي والتس يري والتجهزي وفق مواصفات  الاحتياجات الس نوية م  املوارد البرشيةتوفري ، ا 

 الس يد فوزي لقجع،و الس يد شكيب بمنوىس مت توقيعها بني ثالثية الأطراف الأوىل  :رشاكة  مبقتىض اتفاقييت وذكل مالمئة،
ابلتعلمي  املغربية للهنوض املؤسسةرئيس  ،الس يد نور ادلي  بوطيبو امللكف ابملزيانية الاقتصاد واملالية وزيرة الوزير املنتدب دلى 

اال دماج وزير  ،سكوري يونسلك م  السادة وقعها الس يد شكيب بمنوىس مع  الأطراف خامس يةاالتفاقية الثانية و  ، الأويل
 امللكف ابملزيانية الاقتصاد واملاليةوزيرة  الوزير املنتدب دلى ،وفوزي لقجع الصغرى والتشغيل والكفاءات ةلوالاقتصادي واملقا

املؤسسة املغربية رئيس  ،نور ادلي  بوطيبو  ،البرشيةالوطنية للتمنية الوايل املنسق الوطين للمبادرة  دمحم دردوري، الس يدو 
 .للهنوض ابلتعلمي الأويل

 

ذ تش يد الوزارة  للتعلمي الأويل واخنراطهم يف هذا بتعبئة الرشاكء وخمتلف الفاعلني لتزنيل الأهداف الاسرتاتيجية  وا 
هنا للجميع سد تعاقدا وطنيا ملزمااذلي ي  لال صالح الرتبوي الكربى اخلياراتحد ابعتباره أأ ، الورش الوطين الهام تؤكد ، فا 

 . رضياحلابلوسط القروي وش به  مجيع الأطفال خصوصااملساواة وتاكفؤ الفرص بني العداةل اجملالية و حتقيق حرصها عىل 


