
 
 

        
 

  
 بــــالغ صحف 

  -المرحلة التجريبية من جهة مراكش ، انطالقالعمومية لتجويد المدرسة المشاورات الوطنية
  آسف 

 

بية الوطنية - ؛العمومية لتجويد المدرسة المشاورات الوطنيةتطلق والتعليم األولي والرياضة   وزارة التر  
ي وفق منهجية تصاعدية -  استثمار الذكاء الجماعي لكافة مكونات المجتمع المغرب 

؛مقاربة تتوخى  
ية مختلفةمن داخل المدرسة العمومية  للتلميذات  والتالميذ مشاركة مكثفة  - .عت  وسائل تعبتر  

 
 الصويرة 18 ماي 2022

بيققة الوطنيققة  "تعلــيذ  و جـــو ة  :والتعلققيم األولي والرياضققة المشققاورات الوطنيقققة لتجويققد المدرسققة  ت قق   ققعارتطلققق وزارة التر
  وذلققق دصققد ءرسققاء خارطققة طريققق تت ققمن تققداوتر م ققددة وملموسققة مققن ة ققل فلققوو مدرسققة الجققودة وا نفتققا  وت ققاف  للجميــ "
ح  الفرص وع األرضية لنقا ات ومداو ت تمكن من ءغنائه فمقتر  ات يساهم فيها الجميع. حيث يطر  مشر

ققوع خارطقققة الطريقققق الراميقققة ودقققد وضقققع  القققوز  ق يقققل األوراا ذات األءل ارة مشر ى تقققتر م  ولويقققة خقققالس الخمقققل سقققنوات المق لقققة تتى
تمكـ ن  التلميـ  ت قم القالر رافعقات كقت  : و خالصة العديد من مسارات التشاور العمومي حوس تجويقد الناقاا التعلقيبي و الدنقا  

، تحرــعن  ايســتا  والحــر   ــ  تكوينــ  ورــماس  ول اســترمال الممــار التعلــيف  ا لــتاذ 
مــن التعلمــات ايساســية ورــماس كم

  تح يـــا النجـــا  الـــدراو  للتلميـــ ، وتـــو عن مةسمـــات تعليميـــة حديقـــة ومنرتحـــة وتع يتهـــا برريـــا  يـــدا و    
 
ممـــاهمت   

 يتح   رو  المبا رة. 

ي العموميققة الوطنيققة الموسققعة لتجويققد المدرسققة وت ققرص المشققاورات
 -مققن  هققة مققرا    اليققوا  تنطلققق مرحلتهققا التجري يققة  الققير

ي ل
ققكاء ال  عقققش مشقققاركة موسقققعة تتقققوخى مسقققاهمة 2022تسقققتمر ءل غايقققة مقققتم  قققهر  ونيقققو آسققق ى ق ى شر لقققوزارة ومكونققققات لاألساسقققي ر

ى فالشأن ا اء المهتم ر ي والخت 
بو المجتمع المدبى ي ءطار د نامية وطنية  ماعية تعتمد عش  مغاربة العالمءل  انب   يلتر

 وذلق فى
ذات  الم دعققققةتققققروا هققققذر المشققققاورات رصققققد الممارسققققات الف ققققش والتجققققار  المبتكققققرة واألف ققققار و   المقاربققققة التشققققاركية الموسققققعة

بوي  .الصلة فالشأن التر

ي فعليقة للتلميقذات والتالميقذ كسقلق التعلقيم ا  كما اختقارت القوزارة ءطقالذ هقذر المشقاورات فدايقة مقن المدرسقة  فمشقاركة 
  وتقداب 

بققوي واعفققاء و معيققات ةوليققاء األمققور  انطالدققا مققن ءيمققان ءل  انققب اصنصققات المسقق وس لمسققاهمة  مختلققم مكونققات الجسققم التر
يات الممارسقققة فققأن الم ققيد الققداخشي للمدرسققة هقققو األ ققتا احت اتققا ورهانققات التعلققيم وهققو األ قققتا دربققا مققن ا شققغا ت وت ققدراسقق  

 اليومية.  

اك عش المستو   ي والم شي وتعتمد هذر المشاورات عش آليات متعددة لإلشر
ي تنايم ور ات الخياس اصفداعي الوطيى

  تتجش فى
اويقققققة و  ققققكاء للوالمجموعقققققات الب ريقققققة واللققققققاءات التر ق ى تناقققققيم الشر ور قققققات ال قققققرة والنقققققدوات العلميقققققة والموائقققققد المسقققققتد رة  ت فقققققتر

ونية فاصضافة ءل .  www.madrastna.ma"مدرستنا"  ءطالذ ووافة ءلتتر ى  لتوسيع دائرة المشاركة ةماا كافة المواطن ر

ققكاء   عاملقققة فالقطقققاعالربويقققة تداريقققة و ءطقققر الفعاليقققات الوطنيقققة مقققن ةوبنقققاء عليقققه تقققدعو القققوزارة  وهقققذر المناسققق ة   ميقققع   ق وكقققذا الشر
م سسات سواء فالقطاع العاا ةو الخاص ءل المساهمة الو داخل المغر  وخار ه والفعاليات المدنية وكافة مكونات المجتمع 

ي هذر المشاورات الوطنية من ة ل وناء  ماعي لمدرسة الغد  مدرسة عمومية ذات  ودة لجميع المغاربة. 
 المس ولة فى

   ! مدرسة الجو ة، مدرستنا، ممةوليتنا جميعا
   نائها من خالل مشاركتنا 

 
  المشاورات.   لنماهذ  

 
  

www.madrastna.ma 
 

 للتواصل م  الصحا ة،
 أمال بابا     

 لالمديرية المرلرة  تد عن مجال التواص
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