
 

 

 

 

نامج "جرس إىل ل إعطاء االنطالقة الرسمية   اإلعدادي" سلك التعليمبر

 

ف ،2023يناير  18 ،الرباط بية الوطنية والتعليم األولي وزير السيد شكيب بنموىس،  أشر
 ،والرياضةالتر

، مدير  لدى المغربالواليات المتحدة األمريكية  سفت  ، الوار تبونيت السيد  بمعية والسيد إيريك جانوسكي

نامجل االنطالقة الرسميةعىل إعطاء بالمغرب،  األمريكية للتنمية الدولية الوكالة  سلك التعليم"جرس إىل  بر

 . "اإلعدادي
 

نامج ة  ويندرج هذا التر اكة، 2022-2027الممتد خالل الفتر ي إطار الشر
 
بية الوطنية والتعليم  ف بي   وزارة التر

ي تلميذات وتالميذ السلك يستهدف، و (USAIDوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) األولي والرياضة،
ي   االبتدائ 

بية والتكوينواإلعدادي  ي  ،بمختلف األكاديميات الجهوية للتر
بية والتكويندعم جهود ويبتغ   إصالح منظومة التر

 الرامية إل، و من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع 2026-2022خارطة الطريق وتحقيق أهداف 

ية والعلوم األساس، وخاصة  تحسي   التعلمات من السنة األول إل السنة الثالثة )اللغة العربية واللغة اإلنجلت  

ي من )، واللغة العربية والعلوم (إعدادي
لمساعدة تالميذ السلك ، (المستوى الرابع إل المستوى السادس ابتدائ 

ي عىل االنتقال
تعزيز قدرات  لديهم، إل جانبتحسي   مهارات التفكت  ، و المرحلة اإلعداديةإل  السلس االبتدائ 

ي المواد ستاذات واألساتذة األ 
 
ي حققها  المكتسباتعىل  بناء ،وذلك، المستهدفةوالمستويات ف

نامجالتر  التر

ي للقراءة )
ي  ركز عىلالذي  (NPRالوطت 

 
ي السلك  المستويات األول ف

ي ، االبتدائ 
 
امج وكذا الممارسات الناجحة ف التر

ي تقودها الوزارة، و  األخرى
ي عىل تعلمات التلميذات والتالميذ. التر  ذات األثر اإليجائر

 

سلسلة  إطار  فــييندرج " اإلعدادي جســر إلــى ســلك الــتعليم"بــرنــامــج أن  عىلالوزير وأكد السيد 

ــع اإلصالحية ي  المشاريــ
 خاصة و  تــطويــر الــنموذج الــبيداغــوجــيالــرامــية إلــى ، و وزارةالتـباشـرهـا  مــــا فــــتئتالتر

ــتدريـــس األسـاس والـتمكنبـالـتحكم فـي الـكفايـات والـتعلمات يـتعلق ما  ــقاء بـ  الـــعلوم وتعلم مـــن الـــلغات واالرتـ

امـج  االبــــتدائــــي بــــالــــتعليم اإلعــــدادي، وفــــق مــــنظور الــــتكامــــل الـــتعليم ربـــطو ، لوجياو والتكن واالنـسجام فـي الـتر

ديـنامـيات الـنوع و  ، مــع إيــالء اهــتمام خــاص بــاإلدمــاج واإلنــصاف،ـزامــياإللـ الـتعليمسـلك  إطـار  الـدراسـية، فـي

ة ما بعد جائحة  االجـتماعـي، وواقـع الـتعليم ي فتر
 
ايـدة إلـى ، و COVID-19ف األجـــــيال المـــــقبلة  إعداد الـحاجـة المـتر 

ات المناخيةالمرتبطة  المستقبلية التحـــــديـــــاتلـــــلتفاعـــــل اإليـــــجابـــــي مـــــع   . بالثورة الرقمية والتغبر
 

مت الواليات المتحدة : قائال  بونيت تالوار  السفت   من جهته، رصح ز بالعمل مع األمريكية "لطالما الب 

ي جميع ات الحكومة المغربية لتعزيز نتائج التعلم
ز
ي من  ،يةمستويات الدراسالف

 
إىل التعليم التعليم االبتدائ

ي القطاع الثانوي
ز
ز ف "، وتعزيز قدرات العاملير اكتنا إن ": قائال واستطرد . والتعليم العاىلي ي مجال إصالحشر

ز
 ف

ز الواليات المتحدة  من جزء ال يتجزأ التعليم  المغرب والحق أن والمغرب. األمريكية العالقات الثنائية بير

ي  يشاطرنا الرأي
ز
ز توفبر تعليم جيد لجميع  أهميةف  . "الُمتمدرسير

 
 

نامج بية والتكوين بالمغرب أن يدعم ،هذا، ومن شأن هذا التر عتر تحسي   أداء  ،ورش إصالح منظومة التر

تحقيق نتائج قابلة بما سيمكن من  ،المؤسسات التعليمية وتعزيز المهارات البيداغوجية لألستاذات واألساتذة

ي الغاية واألهداف، وكسب رهان الجودة بالمدرسة العمومية  . للقياس عىل مستوئي


