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خباري بالغ    إ 

 2020غشت    31إالثنني  

 
، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي  عقد السيد سعيد امزازي

االثنين   يومه  الحكومة،  اجتماعا  2020غشت    31باسم  وأولياء  مع  ،  وآباء  أمهات  لجمعيات  الممثلة  الهيئات 

 التالميذ على المستوى الوطني : 

 التالميذ بالمغرب،الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء  -

 الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التالميذ،  -

 الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ بالمغرب،  -

 المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ.  -

  2020-2021تنظيم الموسم الدراسي    على مختلف جوانب  هذه الهيئاتإلطالع  كان هذا االجتماع مناسبة  قد  و

وخاصة محطة الدخول المدرسي في ظل جائحة كورونا وكذا حيثيات اختيار الصيغة التربوية المعتمدة في هذا  

الحفاظ على  مع  في التمدرس  المتعلمين  ، مع التأكيد على أن الهاجس األساسي للوزارة هو ضمان حق  الدخول

، حيث أشار السيد الوزير إلى أن انطالق الدراسة  سالمة األطر التربوية واإلدرايةصحتهم وسالمتهم وصحة و

تها الوزارة من خالل المذكرة  شتنبر المقبل سيتم بشكل تدريجي ووفق الصيغ التي وضع 7حضوريا يوم االثنين 

 . حسب المستويات الدراسية  كل يوم  والتي تمكن من استقبال أعداد محدودة من التالميذ 39.20الوزارية رقم 

على  الصيغة المعتمدة بخصوص أجرأة   األسرالهيئات السيد الوزير تساؤالت من جهتهم، بلغ السادة رؤساء هذه  

 . مستوى المؤسسات التعليمية

التي ترغب في استفادة أبنائها   وبعد اإلجابة على هذه التساؤالت، دعا السيد الوزير هذه الهيئات إلى طمأنة األسر

الحضوري، التعليم  االحترا  من  اإلجراءات  تتخذ جميع  الوزارة سوف  أن  أجل ضمان على  من  والوقائية  زية 

 الستقبال المتعلمين في أحسن الظروف. ةجاهز ، كما أن المؤسسات التعليمية ستكونفي ظروف آمنةهم تمدرس

 يلي:   وبعد نقاش مستفيض، خلص االجتماع إلى ما

  1أيام    االمتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالورياتقرر تنظيم  فقد  هذه الهيئات،  نزوال عند رغبة   -

بعد استفادة التالميذ وذلك مباشرة  ، شريطة تحسن الوضعية الوبائية ببالدنا  2020أكتوبر    3و  2و

المعنيين من حصص المراجعة والتثبيت المبرمجة خالل شهر شتنبر وقبل انطالق دروس السنة الثانية 

 . 2020أكتوبر  5بكالوريا في 

جميع التدابير الرامية إلى  تنزيل  في  الفعلي  اط  لالنخراستعداد جمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ   -

والمساهمة في استقبال التالميذ على مستوى المؤسسات   ضمان انطالق الدراسة في الوقت المحدد لها

 التعليمية خالل األيام األولى النطالق الموسم الدراسي الحالي.


