بالغ حصفي
ا ألحد  4يوليوز2021

أأطلقت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ،اليوم ا ألحد  4يوليوز  ،2021محةل تواصلية
حتسيس ية للتعبئة اجملمتعية حول املدرسة املغربية ،حتت شعار" :مدرستنا مسؤوليتنا مجيعا".
ويأأيت اطالق هذه امحلةل التحسيس ية يف اطار تزنيل "الاسرتاتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول املدرسة املغربية"،
اليت مت اعامتدها يف يونيو  ،2021والرامية اىل حتقيق أأهداف املرشوع رمق " : 17تعزيز تعبئة الفاعلني والرشاكء حول املدرسة
املغربية" ،وذكل من خالل مواكبة مشاريع تفعيل أأحاكم القانون الطار رمق  51.17املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث
العلمي ،اذلي أأكد يف مادته السادسة عل دور التعبئة اجملمتعية يف حتقيق أأهداف اصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي
وجتديدها املس متر ابعتبارها أأولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشرتكة بني ادلوةل وا ألرسة وهيئات اجملمتع املدين والفاعلني الاقتصاديني
والاجامتعيني ،وغريمه من الفاعلني يف جمالت الثقافة والعالم والتصال.
وهتدف هذه امحلةل اىل ابراز جحم اجملهودات اليت تبذلها الوزارة لتزنيل حافظة مشاريع أأجرأأة أأحاكم القانون الطار 51.17
عل أأرض الواقع واىل اطالع الرأأي العام الوطين عل مس توى تزنيل هذه املشاريع ،كام تنظم هذه امحلةل التواصلية عرفاان وتمثينا
جملهودات الفاعلني الرتبويني وا ألرس وخمتلف الرشاكء يف تفعيل خمتلف ا ألوراش الصالحية اليت مت اطالقها.
ويه أأيضا حمطة تدعو فهيا الوزارة اكفة مكوانهتا ورشاكهئا اىل املزيد من الاخنراط ومواصةل معلهم ادلؤوب وحشد اجلهود
لبلوغ أأهداف وغاايت القانون الطار  ،51,17ولتعزيز التعبئة اجملمتعية من أأجل اجناح املومس ادلرايس  2021-2022واذلي تراهن
عليه الوزارة من أأجل ترسيع وترية تزنيل مشاريع هذا القانون ،حىت نكون يف املوعد احملدد للزمن الصاليح ونكسب رهاانته.
ويأأيت اختيار شعار هذه امحلةل "مدرستنا مسؤوليتنا مجيعا" ملا خيزتهل من دللت ترخس املسؤولية املشرتكة مجليع مكوانت
اجملمتع يف الهنوض ابملدرسة املغربية مبختلف أأبعادها ،وهتدف اىل تعزيز التعبئة امجلاعية والشامةل واملتواصةل مجليع الفاعلني ومكوانت
اجملمتع املغريب والرشاكء لمتلكهم للمشاريع الصالحية والرفع من مس توى اخنراطهم وتعبئهتم حول خمتلف أأوراشها ،اعتبارا لكون
املدرسة املغربية يه مسؤولية جامعية مشرتكة بني امجليع وأأن التعبئة حولها والاخنراط يف أأوراش الارتقاء هبا هام الضامنتان
ا ألساسيتان لتحقيق "مدرسة النصاف واجلودة والارتقاء ابلفرد واجملمتع" ،وجعلها رافعة للمنوذج التمنوي اجلديد اذلي نطمح اليه
مجيعا حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا.
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